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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836043 Nr: 41104-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LUIS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.618,32 (um mil e seiscentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$809,16(oitocentos e nove reais e dezesseis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 809,16(oitocentos e 

nove reais e dezesseis 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.: 874176 Nr: 12779-90.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROTIDES REGINALDO ANTONIO DOS 

SANTOS

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$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.: 402587 Nr: 35049-84.2009.811.0041

 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: ELDIVAN DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

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

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923010 Nr: 45243-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONEI ESMAEL CARVALHO CARDOSO

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

SEGURO S/A

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

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377242 Nr: 13371-13.2009.811.0041

 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: CARMEM SILVA CAMPOS MACHADO, AUGUSTO 

CESAR DA SILVA CAMPOS, JULIO CESAR DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO PAES DE BARROS 

PINHEIROS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT

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

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:7630-E

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

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

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

273,83 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

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

separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

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

sete reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 
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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.: 373932 Nr: 10383-19.2009.811.0041

 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: MARIA NAIR FERNANDES CALDAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETTINATE RIBEIRO 

FRÓES - OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852361 Nr: 55170-94.2013.811.0041

 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: RAINERO SANTANA DA SILVA FILHO

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853539 Nr: 56210-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

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

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

601,56 (seiscentos e um reais e cinquenta e seis centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 188,13(cento e 

oitenta e oito reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372842 Nr: 9309-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DE OLIVEIRA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY 

SIQUEIRA - OAB:4.672/MT, KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735/MT, 

RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/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$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843138 Nr: 47077-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BIAZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEBARRA INDUSTRIAL E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA ME, HENRIQUE LONGO SANDRI, MYRNA RIBEIRO SALES 

SANDRI, COSME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/mt
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

2.017,12 (dois mil e dezessete reais e doze centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$1.008,56(um mil e oito reais e cinquenta e seis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.008,56(um mil e 

oito reais e cinquenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788893 Nr: 42886-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ALBERTO RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BATISTA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829702 Nr: 35471-20.2013.811.0041

 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: CACILDA DA SILVA AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

611,06 (seiscentos e onze reais 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$ 197,63(cento e noventa e sete 

reais e sessenta 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.: 909780 Nr: 36690-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIETE FERREIRA DE AMORIM

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393026 Nr: 28284-97.2009.811.0041

 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: ELTON CEZAR DE SOUZA

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

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

OAB:8.575/MT

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

JUNIOR - OAB:7.670/MT

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

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

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

568,28 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$154,85(cento e 

cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804586 Nr: 11050-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLIETE PEREIRA CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

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

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

550,68 (quinhentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,25(cento e trinta 

e sete reais e vinte e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898374 Nr: 28623-80.2014.811.0041

 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: WANDERSON SILVA RODRIGUES

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796395 Nr: 2738-98.2013.811.0041

 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: LICIDIA PEREIRA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

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

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

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

273,83 (duzentos e setenta e três 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$ 67,12(sessenta e 

sete reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150040 Nr: 31732-34.2016.811.0041

 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: MURILO DA ROCHA CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, PRIME INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

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

OAB:12574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 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$ 

739,04 (setecentos e trinta e nove reais 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$ 325,61(trezentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

(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.: 888234 Nr: 22033-87.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

COUROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ANITA TERESINHA DURLI, 

VOLNEI ROBERTO DURLI, EVANDRO LUIS DURLI, IARA DURLI, LIANE 

TERESINHA DURLI PICCOLI, DANIELA REGINA DURLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LOUISE CASTRO 

BORBA - OAB:16931, JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795, 

JOSÉ LOMBARDI - OAB:17271/MT

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

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

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

54.605,14(cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$34.605,14(trinta e quatro mil e 

seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 20.000,00(vinte e mil reais), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083043 Nr: 2978-82.2016.811.0041

 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: ANGEL MARCELO MORAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820324 Nr: 26566-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BILHA

 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:8506-A/MT

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

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

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

600,35 (seiscentos reais e trinta 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$ 186,92(cento e oitenta e seis 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953600 Nr: 1843-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SANTIAGO

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931438 Nr: 50099-77.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSIO DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALIA ELENA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENOCK CAVALCANTE DA SILVA 

- OAB 6091 - OAB:6.091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONIQUE ABREU GAMA - 

OAB:12716/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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804713 Nr: 11177-98.2013.811.0041

 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: IVANILDO DE SOUZA QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE MASTRI TEIXEIRA

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

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919980 Nr: 43421-46.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, SISAN 

ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13.741/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$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.: 408675 Nr: 545-18.2010.811.0041
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 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: JHONATAN FERREIRA ALVES

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

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

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

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

319,44 (trezentos e dezenove reais e quarenta e quatro 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$112,72(cento e doze 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105093 Nr: 12568-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO LEMES DUARTE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do 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.: 346831 Nr: 16937-04.2008.811.0041

 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 SANTANA DE ALMEIDA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

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

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

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

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.: 810005 Nr: 16500-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLU MAGALHAES GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/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.: 813926 Nr: 20400-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS ALVES SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699-B/MS

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

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

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

616,87 (seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 203,44(duzentos e 

três reais e quarenta 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.: 361620 Nr: 31662-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: LUZIA MARGARIDA GARCIA FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-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$ 

1.538,42 (um mil e quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$739,71 (setecentos e trinta e 

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

e R$769,21(setecentos e sessenta e nove reais e vinte 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.: 1085982 Nr: 4263-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE LEOMARA DA CONCEIÇÃO

 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. MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

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

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

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

661,62 (seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$330,81(trezentos e trinta reais e oitenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$330,81(trezentos e 

trinta reais e oitenta 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005562 Nr: 25741-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA BENITEZ

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 1.422,08 (um mil e quatrocentos e vinte e 

dois reais e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$355,52 

(trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 355,52 (trezentos e cinquenta e cinco 

reais e cinquenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. E para a 

parte requerida o valor de R$355,52 (trezentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$355,52 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos)para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que deverão 

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.: 951417 Nr: 621-66.2015.811.0041

 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: KBDS, EVANILDE BARCELOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054033 Nr: 48354-28.2015.811.0041

 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: THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 1.147,08 (um mil e cento e quarenta e sete 

reais e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença., 

sendo que para a parte requerente o valor de R$286,77 (duzentos e 

oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 286,77 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de 

R$286,77 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$286,77 (duzentos e oitenta e seis 

reais e setenta e sete centavos) para fins da guia de taxa. Ficam 

cientificados de que deverão acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043794 Nr: 43368-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MALAQUIAS LISBOA, RUTE RODRIGUES LISBOA 

EGIDIO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

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

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

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

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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255015 Nr: 19438-96.2006.811.0041

 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: ANTÔNIA BENEDITA MACIEL ALMEIDA, JOAO ALBERTO 

MACIEL DE ALMEIDA, SILVIO DE ALMEIDA JUNIOR, FRED SINIMBU DA 

SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO LUIZ DE MORAIS NETO, 

APARECIDA BACANI DE MORAIS, ANTONIO CARLOS MARQUES, MARIA 

DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4.813/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - 

OAB:4531/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

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

JOSE PACHECO SAMPAIO - OAB:5776, SUZANA CRISTINA 

FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 769,96 (setecentos e sessenta e nove reais 

e noventa e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 191,97 (cento 

e noventa e um reais e noventa e sete centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 178,26 (cento e setenta e oito reais e vinte e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de 

R$ 191,97 (cento e noventa e um reais e noventa e sete centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 178,26 (cento e setenta e oito reais e 

vinte e seis centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) sendo que para a parte requerente o valor de R$ 

14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) e para a parte 

requerida o valor R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843967 Nr: 47836-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE MELO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDE FERREIRA DA SILVA E 

SOUZA - OAB:16019/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA - OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/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$ 

913,76 (novecentos e treze reais e setenta e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$456,88(quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta 

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

456,88(quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058903 Nr: 50451-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FEITOSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do 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.: 965484 Nr: 7153-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO MONTEIRO DA SILVA, SINDIFISCO SINDICATO 

DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 
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OAB:5262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 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$ 

1.593,56 (um mil e quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$796,78(setecentos e noventa e 

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

e R$ 796,78(setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154649 Nr: 33766-79.2016.811.0041

 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: LUCELI ALVES DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1181990 Nr: 44444-56.2016.811.0041

 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: PAPELARIA USE LTDA-EPP, AUGUSTO CESAR 

MENEZES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA CECÍLIA TORRANO - 

OAB:49.030-RS, VANESSA GUAZZELLI BRAGA - OAB:46853/RS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385244 Nr: 20958-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FRANCISCO DAS NEVES

 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: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

668,28 (seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$254,85(duzentos 

e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382835 Nr: 18138-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INEZ CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 7.295, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

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

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

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

781,28 (setecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$367,85(trezentos 

e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 876353 Nr: 14321-46.2014.811.0041

 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: APARECIDO DA COSTA NOVAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Aurelio do Carmo 

Ferreira - OAB:15.769, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393455 Nr: 40966-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355074 Nr: 25629-89.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OACY RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VASCONCELOS - 

OAB:73.168 RS

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

OAB:13242-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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa 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 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.: 849661 Nr: 52849-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR CANDIDO DA SILVA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719127 Nr: 14820-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILLIANE CRISTIANE DE OLIVEIRA JUSTI

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266465 Nr: 189-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA, JOSE 

ARI DE ALMEIDA, ANTÔNIO MARCONI RODRIGUES DE ALMEIDA

 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:

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

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

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

3.000,88 (três mil reais e oitenta e oito centavos), a que foi condenado nos 

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

R$1.470,94 (um mil e quatrocentos e setenta reais e noventa e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$1.500,44(um mil e 

quinhentos reais e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799333 Nr: 5752-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREIDE FORNARI SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI- FINANCEIRA AMERICANAS ITAÚ S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

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

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787034 Nr: 40947-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIELE MARIA DAMASCENA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO - 

OAB:7659

 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.: 1172880 Nr: 41250-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE MARTINS ZAQUEMAEL

 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

 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.: 1038329 Nr: 40731-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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.: 1142294 Nr: 28428-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO TORRES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/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.: 1068870 Nr: 54923-45.2015.811.0041

 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: LUCIMAR CLARAS PEQUENA PEREIRA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026114 Nr: 34830-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINETE MENDES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818738 Nr: 25059-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MARCEL DE FRANÇA TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

605,40 (seiscentos e cinco reais e quarenta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 191,97(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167944 Nr: 39250-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES BARBOSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

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.: 1011102 Nr: 28055-30.2015.811.0041

 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: NILO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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273,83 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

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

separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

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

sete reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792393 Nr: 46488-87.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO FERREIRA CHAGAS

 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, 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$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837808 Nr: 42553-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPUS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

LTDA ME, DANIEL MADUREIRA RODRIGUES SIQUEIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:12740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

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

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

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

2.028,60 (dois mil e vinte e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$1.014,30(um mil e quatorze reais e trinta centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 1.014,30(um mil e quatorze reais 

e trinta 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.: 788470 Nr: 42443-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON KURUNCZI DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

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

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

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

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

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.: 717856 Nr: 11249-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORACY GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUTIQUE SENSUAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - UFMT - OAB:

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

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

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

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.: 1073166 Nr: 56711-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA CRUZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 17992-O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 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.: 921270 Nr: 44177-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-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$ 

572,39 (quinhentos e setenta e dois reais e trinta e nove 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$ 158,96(cento e 

cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159829 Nr: 35852-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÉRSO FREDERICO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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.: 330006 Nr: 1977-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ZULIAN HAYASHIDA, MASSAO FRANCISCO 

ZULIAN HAYASHIDA, HELIO MASSAYOSHI ZULIAN HAYASHIDA, 

MASSAE FRANCINE ZULIAN HAYASHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES & CIA LTDA, GRIDCAR 

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS - 

OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8.649, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA 

CARVALHO - OAB:8649/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$ 

2.989,24 (dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.465,12 (um mil e quatrocentos 

e sessenta e cinco reais e doze centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$1.494,62(um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e 

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

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115843 Nr: 16946-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON OLIVEIRA VITALINO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do 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.: 1020749 Nr: 32301-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY VIANA SENA MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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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.: 1089037 Nr: 5728-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS APARECIDA DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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.: 1167768 Nr: 39159-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN SOBRINHO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083049 Nr: 2983-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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.: 1036636 Nr: 39881-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRM, FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LAYON 

PINHEIRO MARCOSKI, EDIMARA PINHEIRO MARCOSKI, THIAGO PINHEIRO 

MARCOSKI

 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

 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$ 

615,55 (seiscentos e quinze reais e cinquenta 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$ 202,12(duzentos e 

dois reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140354 Nr: 27557-94.2016.811.0041

 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: OSWAGNO CASTRO LIMA

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

SEGURO S/A

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

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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 
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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.: 1111793 Nr: 15414-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DE AMORIM CAMPOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

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.: 807979 Nr: 14439-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, FERNANDA PAREJA DE OLIVEIRA, PABLO JOSE MELATTI, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES, KEILA DE SOUZA DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

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

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

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

571,36 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 157,93(cento e 

cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158985 Nr: 35499-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZEMAR MARTINS DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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.: 773183 Nr: 26316-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIMAR ANTONIO ZORZAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

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

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

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

583,70 (quinhentos e oitenta e três reais e setenta 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$ 170,27(cento e 

setenta reais e vinte sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 819415 Nr: 25687-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, TRANSPORTADORA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

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

 Visto.
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Intimem-se as falidas para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 864048 Nr: 4866-57.2014.811.0041

 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: CRISLAINE BENEDITA SANTOS FERNANDES DA CRUZ, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13.260/MT

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

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar documentalmente 

a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 934541 Nr: 51743-55.2014.811.0041

 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: ERIVALDA LETÍCIA LOPES PEDROSO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, EDUARDO ALENCAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 

9.244

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

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar documentalmente 

a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1170083 Nr: 40216-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, BRUNO CASTRO DE MELO, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL OURINHOS LTDA, COMERCIAL 

OURINHOS LTDA (FILIAL), PAPELARIA PANTANAL LTDA EPP, 

COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI ME

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

OAB:9.237/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

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

MORAES - OAB:14485

 Visto.

HSBC BANK BRASIL S/A ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de COMERCIAL 

OURINHOS LTDA E OUTRAS (CÓDIGO 1170083), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 30.759,86, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 06-v/39).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 42/43 e 45/47).

Parecer do Ministério Público (fls. 48/49).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do contrato de prestação de serviços de cobrança, 

que reconheceu a existência de crédito no valor total de R$ 30.759,86.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda a retificação do crédito de 

HSBC BANK BRASIL S/A, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 30.759,86, classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319321 Nr: 13022-92.2018.811.0041

 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: REGIANE ALVES DA CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

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

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

OAB:OAB/MT 9229

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 8.966,74 (fl. 06), atualizado até 29/02/2012, tendo sido a 

decretação da falência em 10/02/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data da decretação da falência.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 73284 Nr: 12964-85.2001.811.0041

 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: IVAN FORTES DE BARROS, ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA - OAB:9959/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E 

COELHO SOUZA - OAB:3686/MT, MARIA CRISTINA FIGUEIREDO PAES 

DE BARROS - OAB:4444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (RJ 

CONSULTORIA, PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA), nos autos 

principais, determino a intimação da mesma, para que manifeste, no prazo 

de 05 dias úteis, acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74723 Nr: 11758-07.1999.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A., ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME, IVONETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO DE SOUSA - OAB:3686, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 20 de 672



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (RJ 

CONSULTORIA, PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA), nos autos 

principais, determino a intimação da mesma, para que manifeste, no prazo 

de 05 dias úteis, acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126882 Nr: 21678-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO KVIECINSKI, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos a 

certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174819 Nr: 42040-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAR OLIVEIRA DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data da decretação 

de falência.

II – Após, intime-se a recuperanda e o Administrador Judicial para 

manifestação no prazo comum de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318763 Nr: 12860-97.2018.811.0041

 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: MISSILENE SANTANA PAULA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARES SANTIAGO DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:3.904/AC, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 8.783,80 (fl. 07), atualizado até 30/11/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174829 Nr: 42049-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA COSTA BARROS, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

JOSE DA COSTA BARROS, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 14.000,00, classificado como 

trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191592 Nr: 1906-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURO NOGUEIRA DE JESUS, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

LINDAURO NOGUEIRA DE JESUS, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 11.500,00, classificado como 

trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1031223 Nr: 37362-08.2015.811.0041

 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: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, SAMIR HAMMOUD, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, CCB 

BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S/A, BANCO 

DO BRASILS/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, GERDAU AÇOS 
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LONGOS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Rosangela Hetzel - 

OAB:8244, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JORGE 

AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, Pablo Dotto - 

OAB:147434/SP, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 VI - Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pelo credor CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION 

BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A (fls. 998/999), para sanar o ponto 

omisso da r. decisão de fls. 798/810, concernente a análise da PREMISSA 

10. Para tanto, em virtude do disposto no art. 59, da Lei 11.101/05, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido formulado pela recuperanda na Premissa 10 

para o fim de determinar a expedição de ofícios aos órgãos competentes 

para que providenciem a baixa dos apontamentos e protestos existentes 

em nome da recuperanda, por débitos alcançados pelo plano de 

recuperação judicial, visto que novados, com a ressalva expressa de que 

essa providência será adotada sob a condição resolutiva de que a 

devedora deverá cumprir todas as obrigações previstas no acordo de 

recuperação.VII - Outrossim, NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pelo credor BANCO DO BRASIL S/A (fls. 

1.069/1.070). Intimem-se. Cumpra-se, dando-se ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 999210 Nr: 23113-52.2015.811.0041

 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: DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:I) Intime-se a 

RECUPERANDA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestar sobre a 

resposta encaminhada a este Juízo pela SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA às fls. 5061/5063 (volume 26).II) Rejeito os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ofertados pela UNIÃO.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1170166 Nr: 40230-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTINA NOGUEIRA LOPES, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

RENATA CRISTINA NOGUEIRA LOPES, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 35.000,00, 

classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas 

e honorários advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199406 Nr: 4481-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANDRÉ DA SILVA FILHO, AJ1 Administração 

Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS RICARTE GRANJA - 

OAB:OAB/MS 13.509, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

Intimem-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139007 Nr: 27007-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA, MARCELO 

RAMALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial nº 54308-55.2015.811.0041 (código n. 

1067489) que é de competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 154201 Nr: 12417-45.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE TRESE CONST. E INCORP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Auto de Arrecadação da massa falida de Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda.

 1. Defiro o pedido de fl. 431, devendo a Secretaria promover as 

anotações necessárias.

2. Intime-se o síndico da massa falida para, em 15 dias, manifestar-se 

quanto à situação dos bens que compõem o presente incidente, inclusive 

especificando se foram avaliados.

Com a manifestação, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1242773 Nr: 18972-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial nº 54308-55.2015.811.0041 (código 

n.1067489) que é de competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1317325 Nr: 12476-37.2018.811.0041

 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: G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ROMAN - 

OAB:390.182/SP, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - 

OAB:132649/SP, THAIS DE SOUZA FRANÇA - OAB:311978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348-MT

 Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente habilitação de crédito (item 

02 da tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito e seu consequente arquivamento, 

nos termos do art. 290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318443 Nr: 12787-28.2018.811.0041

 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: ANA LILA DE CAMPOS, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA E INFORMATICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO A. DE OLIVEIRA ABREU 

JR. - OAB:9.679/SC, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 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, 06 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320522 Nr: 13348-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BATEMARQUE PEREIRA, CLAYTON COSTA 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRSCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON COSTA MOTTA - 

OAB:14.870 OAB/MT, JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado às fls. 04/05, devendo a 

parte comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 15(quinze) dias, 

conforme (item 02 da tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena 

de cancelamento da distribuição do feito e seu consequente arquivamento, 

nos termos do art. 290 CPC.

Às providências.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1317303 Nr: 12471-15.2018.811.0041

 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: GILVANILDO MARQUEZINE CAVALCANTE, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Defiro o os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1314727 Nr: 11926-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

OAB:19506, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565-MT, 

DAVID GARON CARVALHO - OAB:OAB/MT 19.440, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, Verônica Kátia de Oliveira - 

OAB:24733-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento formulado pela parte autora à fl. 

223, devendo os originais ser substituídos por fotocópia, certificando-se o 

necessário.

Adotada as providências acima, remetam-se os autos ao arquivo, 

mediante a adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1159918 Nr: 35894-72.2016.811.0041

 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: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, Camilla Cataneo Sagin - OAB:23.318/O, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Recuperação Judicial de ACPI Assessoria, Consultoria 

Planejamento e Informática Ltda. (...) Em face do acima exposto, diante da 

rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia-geral de 

credores e considerando, ainda, a inviabilidade econômico-financeira 

atestada através dos relatórios de atividades elaborados pela 

administradora judicial, CONVOLO EM FALÊNCIA a Recuperação Judicial 

da empresa ACPI Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática 

Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 36.879.070/0001-09, que tem como 

sócios/administradores Anildo José de M. e Silva, inscrito no CPF sob n. 

161.409.821-20, Osvaldo Pereira Leite, inscrito no CPF sob o nº 

039.203.301-10, Moacir da Silva, inscrito no CPF sob o nº 081.098.931-04, 

e Moacy Lopes Suares, inscrito no CPF sob o nº 138.766.191-49, 

determinando, por conseguinte: (...) 3.Consigno que, em 11/06/2018, 

prestei informações ao STJ, em resposta ao telegrama n. MCD2S 

4143/2018, referente ao CC n. 158538/MT. 4.Quanto ao RAI n. 

1007926-08.2018.8.11.0000, mantenho a decisão agravada pelos próprios 

fundamentos, diante da ausência de motivos que pudessem modificá-la, 

consignando que nesta data prestei as informações requisitadas pelo e. 

Tribunal por meio do ofício nº 64/2018/1ªVC-GabII. Cumpridas as 

determinações acima, retornem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819440 Nr: 25712-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, 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, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT

 Visto.

Ante a manifestação retro, intime-se o administrador judicial para 

manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1182401 Nr: 44622-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA ZAN LTDA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PADILHA FERNANDES - 

OAB:17776, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:OAB-MT 11876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar documentalmente 

a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1156620 Nr: 34533-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 90, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 909662 Nr: 36589-94.2014.811.0041

 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: CRISTIANNE FERREIRA GOMES, ANTÔNIO LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 
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representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (RODRIGO BRANDÃO CORREA) para atuar junto ao 

presente feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1139103 Nr: 27048-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA BANCO S.A, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14688, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão de 

diversas decisões proferidas nos autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111896 Nr: 15456-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOARES DE LIMA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados à fl. 18, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1125391 Nr: 21078-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOMA DO BRASIL S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO VIER BOTTI - 

OAB:OAB/PR 30.181, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1150522 Nr: 31945-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SOUZA PORTELA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - OAB:12081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

EDILSON SOUZA PORTELA, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 11.000,00, classificado como 

trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1150525 Nr: 31946-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO BRASIL S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se o impugnante para manifestação, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1163839 Nr: 37463-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO CANEDO GOMES, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, DANIEL MELLO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

11386, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT, WARLLEY NUNES 

BORGES - OAB:12448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1159090 Nr: 35558-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, DARIUS CANAVARROS 

PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. FERREIRA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:7.178B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial.

II – Após, intime-se a recuperanda e o Administrador Judicial para 

manifestação no prazo comum de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1160443 Nr: 36114-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, LEONARDO 

MORO BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP, TETRANS E MINERAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, EXTREMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, FELIPE SÁ FERREIRA - OAB:17.661/SC, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER - OAB:13914/MT, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - 

OAB:25.661/PR, MÁRCIO RUBENS PASSOLD - OAB:12.826/SC, MARIA 

ANGELA KEIKO TAIRA - OAB:34.433/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Visto.

Trata-se da IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES ajuizada 

por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A por dependência aos autos da 

Falência de TETRANS TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA 

EPP E OUTRAS (Processo nº 26873-09.2015.811.0041 – Código 1008309), 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

O Administrador Judicial manifesta pela extinção da presente impugnação, 

tendo em vista que com a decretação da falência não há que se falar na 

incidência dos efeitos do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, eis que, a 

partir de então, inexiste a possibilidade de separação entre créditos 

concursais e extraconcursais (fls. 405/406).

 No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público (fls. 415/416).

 Com efeito, ante a convolação da recuperação judicial em falência das 

impugnadas em 20 de Outubro de 2017, não mais se justifica a 

continuidade deste incidente, impondo-se o reconhecimento da perda do 

objeto.

Ante o exposto, declaro a superveniente perda do objeto e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164657 Nr: 37800-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9961-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se o impugnante para manifestação, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111918 Nr: 15478-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Anteriormente a qualquer decisão necessário se faz o apensamento dos 

presentes aos autos nº. 52785-08.2015.811.0041, Código 1064151, por 

se tratar de impugnação ao crédito envolvendo as mesmas partes.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820614 Nr: 26845-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELARINA ALIMENTOS S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - OAB:183.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR

 Visto.

BELARINA ALIMENTOS S/A apresentou IMPUGNAÇÃO por dependência 

aos autos da FALÊNCIA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS 

(CÓDIGO 800492), aduzindo, em síntese, que o valor total do seu crédito é 

de R$ 440.583,13, e, portanto, requer a retificação da relação de 

credores.

A falida manifesta pela improcedência da presente impugnação em razão 

dos pagamentos e abatimentos efetivados, devendo ser mantido o valor 

constante na lista de credores apresentada pelo administrador judicial (fls. 

63/65)

O Administrador Judicial concorda com os termos da impugnação 

apresentada pelo impugnante (fls. 88/90).

Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido (fls. 92/94).
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É o relatório do necessário. Decido.

Como se infere dos autos, a questão versa sobre divergência no valor 

arrolado pelo Administrador Judicial em sua relação de credores (art. 7º, § 

2º).

Segundo as alegações da falida, não deve ser feito retificação alguma, 

haja vista que a inconsistência encontrada pela impugnante decorre do 

fato de que esta não efetuou os abatimentos pertinentes.

O administrador judicial informa que de acordo com o relatório de análise 

contábil e, com base na documentação apresentada deve ser deduzido o 

valor de R$ 13.871,63, resultando o crédito total de R$ 440.583,13.

Ademais, foi oportunizado a falida nova manifestação, contudo, 

permaneceu inerte.

Assim, assiste razão ao administrador judicial, ao informar que o crédito 

do impugnante perfaz a quantia de R$ 440.583,13.

Pelo exposto, acolho parcialmente o pedido formulado para que seja 

retificado o valor do crédito do impugnante BELARINA ALIMENTOS S/A, 

para constar o valor de R$ 440.583,13, na classe de credores 

quirografários.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Intime-se o administrador judicial para providências.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 895849 Nr: 26979-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Anteriormente a análise dos autos, determino a intimação do administrador 

judicial para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

 Com a manifestação do administrador judicial, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819415 Nr: 25687-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, TRANSPORTADORA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Intimem-se as falidas para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319320 Nr: 13021-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 6.576,40 (fl. 08), atualizado até 31/10/2012, tendo sido a 

decretação da falência em 10/02/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data da decretação da falência.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319319 Nr: 13020-25.2018.811.0041

 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: RENATO DA SILVA FLORENCIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NESPOLI - 

OAB:9229MT

 Visto.

I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por RENATO DA SILVA 

FLORÊNCIO, por dependência aos autos da falência de COTTON KING 

LTDA (Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 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: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, BANCO 

BRADESCO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES 

RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Púbico para manifestação sobre o 

resultado da Assembleia Geral de Credores (fls. 2188 e seguintes – 

volume 12).

Com a juntada do parecer ministerial, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318672 Nr: 12838-39.2018.811.0041

 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: FLAUBER FERNANDES DE SOUSA, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, CHARLTON DAILY GRABNER - OAB:228/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1053004 Nr: 47877-05.2015.811.0041

 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: PAULO INACIO DIAS LESSA, FABIO HELENE LESSA, 

PAULO INACIO HELENE LESSA, 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, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PAULO INÁCIO HELENE 

LESSA - OAB:6571/mt, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032, 

RICARDO F. DIAS DE BARROS - OAB:OAB/MT 18.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte interessada para complementar o 

valor recolhido para efetuar as diligências do Oficial de Justiça no prazo 

de 5 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034442-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEISE CECILIA BATISTA SIQUEIRA (RÉU)

DAVI DA SILVA BATISTA (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 (dias) dias, querendo, juntarem aos autos o 

endereço completo para citação da parte requerida (com rua/avenida, 

número, bairro e CEP), a fim de possibilitar a expedição da Carta de 

Citação. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021770-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 10628163 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017408-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017408-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DENER PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada por DENER PEREIRA DE SOUZA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que, ao 

buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro 

a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 
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adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 28.11.2018, às 08:15 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. 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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016531-82.2016.8.11.0041. AUTOR: N. R. 

MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI RÉU: F. P. N. MACIESKI EIRELI - 

ME, CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA Vistos. Diante da certidão de 

id. 14619762, retifico a data da audiência apresentada na decisão de id. 

14605350 "dia 06.10.2018", para constar o dia 06.11.2018, permanecendo 

inalterado a hora marcada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001197-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N M DE ALMEIDA TRANSPORTES RODOVIARIO EPP - EPP (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entenderem de direito, sob 

pena de arquivamento. Nada Mais

Intimação 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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a PARTE REQUERIDA, por intermédio 

de seus o(s) advogado(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem nos autos os documentos solicitados pela requerente (“...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)), cuja exibição já foi 

determinada (decisão de id. 10031193), sob pena, de multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras providências 

coercitivas, nos termos da decisão de id. 14610925. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1036565-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN ANTONIO PICOLOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON POLETTI JUNIOR (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar(em) o pagamento 

das custas processuais finais no valor de R$ 357,81 (trezentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) (Certidão do Contador – Id 

12842871), sob pena de inscrição na divida ativa e posterior execução 

fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035920-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RAMOS CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO TEIXEIRA (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. 11642126 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1016531-82.2016.8.11.0041 

AUTOR: N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI RÉU: F. P. N. 

MACIESKI EIRELI - ME, CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA Vistos. 

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c tutela antecipada proposta 

por N. R. Martins Energia e Eventos – EIRELI ME contra Carlos Eduardo 

Queiroz Teixeira e F.P.N. Macieski EIRELI ME, todos qualificados nos autos, 

ao que argumentou ser empresa especializada no aluguel de geradores 

para obras, eventos e afins, possuindo sua matriz na cidade de Campo 

Grande/MS, ao que em 24.05.2013 decidiu instalar filial nesta comarca. 

Afirmou que a sócia proprietária da empresa estabeleceu com seu 

convivente a hipótese de seu “cunhado” cuidar dos negócios nesta 

cidade, através de uma parceria comercial na qual este receberia um 

percentual de 25% sobre a receita liquida obtida pela filial (pontual 

geradores). Aduziu, entretanto, que o seu convivente sofreu acidente 

automobilístico e encontra-se em coma, ao que o requerido Carlos Eduardo 

Queiroz Teixeira passou a administrar a empresa em questão como se o 

proprietário da mesma, ao que abriram uma segunda empresa, no mesmo 

endereço da filial da requerente e passaram a “...desviar todos os clientes 

que anteriormente eram atendidos pela requerente, para a requerida, 

contudo se utilizando de sua sede, dos seus bens, dos seus funcionários 

e principalmente dos seus equipamentos.” (id. 3021035 - Pág. 3) Afirmou, 

ainda, que “...Além de utilizar-se dos seus equipamentos, temos que os 

requeridos transferem todas as despesas com a manutenção e demais 

ônus para a sede da empresa requerente, ficando com os lucros advindos 

das locações, sem qualquer despesa.” (id. 3021035 - Pág. 3). Alegou, 

ainda, que os requeridos teria efetuado apropriação indevida de seus 

equipamentos, que “... passaram a ser utilizado pela segunda requerida, 

sem que tenha esta feito qualquer tipo de investimento.” (id. 3021035 - 

Pág. 4), impedindo, ainda, o acesso da requerente à sua empresa. 

Invocou-se, assim, a existência de esbulho possessório e pleiteou a 

concessão de tutela de urgência para que fosse determinado “..a imediata 

reintegração na posse da empresa, afastando os requeridos do interior da 

empresa requerente, mantendo todos os bens que lá guarnecem, quais 

deverão ser acompanhados por uma auditoria técnica.” (id. 3021035 - Pág. 

21 – grifo nosso). Através da decisão do id. 3039335 houve indeferimento 

da tutela de urgência pleiteada ao argumento de que não haveria como 

afirmar, naquela ocasião que as propagandas e planilhas de despesas 

acostadas aos autos pertenceriam à filial da empresa autora e não à 

própria ré. Salientou-se, ainda, que os endereços constantes dos 

cadastros de pessoas jurídicas seriam divergentes, e que a autora não 

teria apresentado nenhum documento de que os equipamentos cujas fotos 

foram anexados com a inicial lhe pertencem, ao que não se reconheceu a 

presença dos elementos de convicção que demonstrassem de modo 

suficiente a probabilidade do direito da empresa autora, ou mesmo o 

requisito do periculum in mora, motivo pelo qual a tutela de urgência restou 

indeferida. Doutro lado, determinou-se, ainda, a emenda da inicial na forma 

do que estabelece o artigo 303, § 6º do CPC, sob pena de indeferimento e 

extinção do feito sem resolução do mérito. Em petição do id. 3049356 

houve pedido de reconsideração, sendo certo, ainda, que através da 

petição do id. 3070597 comunicou-se a interposição do respectivo agravo 

de instrumento. A tutela recursal restou indeferida pelo eg. TJMT em 

decisão comunicada a este Juízo (id. 3269891) e o pedido de 

reconsideração foi indeferido (id. 3270222). Em petição do id. 4140266 o 

autor suscitou a desnecessidade de realização da emenda à inicial, 

conforme determinado na decisão inaugural, ao argumento de que “...toda 

a fundamentação e fatos foram devidamente delineados na peça 

inaugural, estando o processo apto, após apreciação da tutela de 

urgência, em prosseguir em seus ulteriores termos.” (id. 4140266 - Pág. 

1). Em decisão do id. 4480780 recebeu-se a inicial e designou-se 

audiência de conciliação, na forma do que estabelece o art. 334 do CPC. O 

eg. TJMT comunicou o improvimento do RAI n. 146906/2016 (id. 4701333). 

Realizada a audiência de conciliação (id. 6646803) esta restou inexitosa. 

Os requeridos apresentaram contestação (id. 7229090), acompanhada de 

documentos, aduzindo que: “É fato de notoriedade pública, que para cada 

equipamento adentrar em território Mato-grossense são necessários 

quatro documentos por grupo gerador portátil de energia elétrica, quais 

sejam, obrigatoriamente uma nota de simples remessa de Campo Grande 

para Cuiabá, uma nota fiscal de saída interestadual (NFI) e uma guia de 

movimento de transporte e, complementarmente, o contrato da locação do 

respectivo equipamento trazido de MS para MT. E pasme, douto julgador, a 

Requerente não juntou nenhum destes documentos (nada, zero), se 

limitando poucamente a exibir – tão somente – repetidas cópias precárias 

de supostas notas fiscais de compras de grupos geradores com nomes 

diversos dos supostos compradores (talvez proprietários) e nenhum 

sendo o dela, não especificando ela número de série da fabricação, o que 

permite identificar individualmente e com precisão os equipamentos, como 

se fosse sua impressão digital.” (grifo no original). Realizou, ainda, 

impugnação ao valor da causa, eis que a autora atribuiu valor ínfimo à 

causa, pugnando, assim, pelo reconhecimento de litigância de má-fé. 

Suscitou a necessidade de lhe ser assegurado o repasse de 25% do 

patrimônio da empresa, o que equivaleria ao montante de R$ 355.000,00, e 

questiona a ausência de repasse do aludido percentual em eventos 

realizados, ao que pugna pela “... correção do valor da causa para os, no 

mínimo, R$ 1.720.000,00 (um milhão e setecentos e vinte mil reais), ...” (id. 

7229148 - Pág. 7). No mérito sustenta a incidência do disposto no art. 

1.031 do CC, ao que afirmou-se ter sido ajuizada “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE EXISTÊNCIA (ou de Reconhecimento) E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE 

EMPRESARIAL cumulada com REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

Pedido de Tutela Provisória” contra N.R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS – 

EIRELI – ME (nome comercial como sendo ENERGE) e em face de sua 

proprietária NAYARA DOS REIS MARTINS (esta, quem está Convivente 

com o irmão do então Autor e ora Réu).” (id. 7229148 - Pág. 8), que teria 

sido arquivada em razão da ausência do recolhimento das custas 

processuais. Alegou-se, ainda, que as partes teriam efetuado composição 

empresarial entre “... (Carlos Eduardo Queiroz Teixeira e N.R. Martins 

Energia e Eventos ou Energe) para locação de geradores móveis de 

energia elétrica na proporção de 25% (cinte e cinco por cento) como 

sendo de propriedade dela e o restante (75%) dela, bem como, a ora 

Requerida e a ora Requerente exerceram ‘affectio societatis’ (F.P.N. 

Macieski e N.R. Martins Energia e Eventos ou Energe) para conserto de 

geradores móveis de energia elétrica, sendo metade da sociedade 

empresarial para cada uma das duas sócias. Isso, há mais de 02a (dois 

anos), em 16/04/2014. Na verdade, o empreendimento comercial N.R. 

Martins Energia e Eventos (ou Energe) pertence ao esposo da ora Autora 

(ela não consegue administrar/adquirir/manter nada), somente está no 

nome dela e tendo o mesmo assinado por ela. Na prática, essas duas 

sociedades (do Réu com a Requerente e da Requerida com a Autora) 
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funcionavam como una, somente com o serviço de locação dos geradores 

móveis de energia elétrica (Carlos Eduardo Queiroz Teixeira e N.R. Martins 

Energia e Eventos ou Energe) e em nada com o serviço de conserto de 

equipamentos deste tipo (atividade de F.P.N. Macieski e N.R Martins 

Energia e Eventos ou Energe), sem faturamento, tão somente para reparos 

nos referidos equipamentos unicamente trabalhados (manutenção interna) 

para serem locados.” (id. 7229148 - Pág. 9). Invocou, assim, reiteradas 

quebras de contrato realizados pela autora e que esta não quitava os 

compromissos de manutenção da sociedade empresarial com 

fornecedores. Existe na peça contestatória pedido de gratuidade, 

ratificação do valor da causa, bem como pedido de improcedência da 

demanda com pedido para “...declarar a existência (ou reconhecimento) 

de ambas sociedades empresariais no contrato em anexo (Carlos Eduardo 

Queiroz Teixeira N.R. Martins Energia e Eventos ou Energe e F.P.N. 

Macieski e N.R. Martins Energia e Eventos ou Energe) e decretar a 

dissolução/resolução/extinção das mesmas com a respectiva 

apuração/divisão dos bens patrimoniais, sendo 75% (setenta e cinco por 

cento) à Requerente (cuja pessoa jurídica se confunde com a pessoa 

física da única sócia) e 25% (vinte e cinco por cento) aos Requeridos, nos 

moldes dos Artigos 186, 187, 927, 932, Inciso III, 933 e 1.031 do CC;” (id. 

7229148 - Pág. 15/16), além de pedido de condenação da autora ao 

pagamento de multa contratual e danos morais. Houve impugnação à 

contestação (id. 7242659 e 9715521). Na impugnação do id. 7242659 os 

autores pugnaram pelo reconhecimento de revelia dos requeridos, ao que 

apresentou manifestação acerca dos documentos colacionados. A 

secretaria emitiu a certidão do id. 7244170, com o seguinte conteúdo: 

“Certifico e dou fé que em 16/05/2017 ás 17:03 horas, foi juntado pelo 

advogado da Parte Requerida a Contestação (Id. 7229090 e Id. 7229148) e 

documentos (Id. 7229172 a Id. 7230159), sendo a seguir intimado o 

Advogado da Parte Autora para impugnar a mesma. Certifico que o 

advogado da Parte Autora, via telefone, informou que apesar de intimado 

não estava visualizando a referida contestação nos autos. Certifico que 

em consulta aos autos observa-se que os arquivos denominados de 

Contestação (Id. 7229090 e Id. 7229148) foram juntados como sigilosos. 

Nesse sentido procedo à consulta a T.I, via SDK n. 762117, no sentido de 

esclarecer como resolver referida situação e oportunizara visualização ao 

Advogado da Parte Autora. Segue anexa Cópia do Chamado junto a T.I. 

Nada Mais.” Os requeridos refutaram a alegação inserida na certidão (id. 

8250033), ante a petição do id. 724659. Em decisão do id. 9418135 este 

Juízo consignou a retirada do caráter sigiloso dos documentos 

colacionados, reabrindo o prazo de impugnação aos requerentes. Os 

requerentes apresentaram, então a impugnação do id. 9715521, ao que 

restou arguido de modo preliminar a revelia dos requeridos na medida em 

que estes teriam inserido “a peça contestatória no modo sigiloso, quando 

então não lhe era permitido, fez com que a mesma restasse omissa para a 

requerente, sendo que não esta sua finalidade.” (id. 9715521 - Pág. 2). 

Suscitou-se, ainda, ausência de contestação específica quanto ao pedido 

de reintegração de posse dos equipamentos pleiteados na exordial. 

Alegou-se, ainda, que “... Quanto aos pedidos inseridos na contestação, 

caberia aos requerentes utilizar-se de procedimento próprio, qual seja, 

ingressar com respectiva ação de reconhecimento de sociedade de fato, 

onde poderá se discutir os fatos por eles narrados.” (id. 9715521 - Pág. 

5), suscitando, ainda, que os referidos pedidos são incompatíveis e não 

poderiam ser analisados nestes autos. Invocou, ainda, a existência de 

confissão dos requeridos quanto aos fatos alegados na inicial, em razão 

do depoimento prestado pelos mesmos perante a autoridade policial. Por 

fim, ante a ausência de contestação (revelia) e a confissão mencionada, 

formulou pedido de tutela de urgência para que seja determinado “... a 

reintegração da requerente na posse dos bens e veículos nos termos da 

exordial.” (id. 9715521 - Pág. 13) Facultou-se às partes a especificação 

de provas (id. 9873712), ao que o autor manifestou-se através de petição 

do id. 9937250, pleiteando a análise do pedido de tutela de urgência 

formulado em sede de impugnação à contestação, bem como a produção 

de provas (depoimento pessoal do requerido e prova testemunhal). Os 

requeridos manifestaram-se nos autos (id. 9974725) pugnou pela 

produção de prova testemunhal e indeferimento da tutela de urgência 

realizada em sede de impugnação. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Realizada a contextualização fática, resta evidenciado a 

necessidade de saneamento dos autos. Em primeiro lugar, existe alegação 

dos requeridos de que teriam ingressado com demanda com o intuito de 

ser declaro a existência e a dissolução da sociedade empresarial 

existente entre as partes, com a respectiva condenação dos requerentes 

em danos morais. A referida demanda teria sido distribuída perante a 8ª 

Vara Cível, sob o n. 38252-10.2016.811.0041 (Código: 1165712). Ao 

consultar o sistema APOLO evidencia-se que efetivamente a aludida 

demanda restou distribuída em 11.10.2016 à 8ª Vara Cível, ao que em 

17.10.2016 indeferiu-se a gratuidade e em 27.06.2017 exarou-se 

sentença extinguindo-se aquele feito em razão da ausência de 

recolhimento das custas processuais pertinentes. Registro, entretanto, 

que a presente demanda restou distribuída em 05.10.2016, ao que 

aplica-se à hipótese o estabelecido pelo art. 59 do CPC[1], não sendo, 

portanto hipótese de aplicação do estabelecido pelo art. 286, II do mesmo 

códex. Em segundo lugar, existe pedido de concessão da gratuidade 

apresentada pelos requeridos em sede de contestação. Nesse sentido, 

não há hipótese deste Juízo decidir de modo contrário ao já estabelecido 

na demanda de cód. 1165712, que tramitou perante o Juízo da 8ª Vara 

Cível. Note-se, que o pedido de gratuidade (item “1” da contestação – id. 

7229090 - Pág. 14) é formalizado sem qualquer elemento de prova da 

referida necessidade. Outrossim, é certo que na demanda de cód. 

7229090 houve pedido de gratuidade e o sistema APOLO informa que o 

pleito restou decidido da seguinte forma naqueles autos: “Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Existência e Dissolução de Sociedade 

Empresarial cumulada com Reparação por Danos Morais e pedido de 

Tutela Provisória interposta por Carlos Eduardo Queiroz Teixeira em 

desfavor de N.R. Martins Energia e Eventos - Eireli - ME e outros, 

requerendo a concessão de justiça gratuita. É o breve relato. Decido. O 

art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. O Art.98, do Código de Processo Civil, por sua vez, 

estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei”. Já o art. 99, §3º, do mesmo diploma dispõe que 

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Ou seja, o pedido de gratuidade 

relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, 

necessariamente vir instruído de comprovação da condição de 

hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, em 

análise ao feito, verifico que os documentos de fls. 48/68 demonstram 

movimentação financeira considerável, não podendo a Requerente ser 

enquadrada como hipossuficiente. É importante observar que a simples 

presença de dívidas e/ou despesas não se revelam suficientes para 

demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas, já que a 

Requerente pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas 

condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo 

Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser 

pagos pela Requerente, o que não pode ser admitido. Assim, indefiro a 

concessão da justiça gratuita. Intime-se a parte Autora para recolher as 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se.” Calha 

ponderar que a referida decisão não foi objeto de impugnação recursal 

pelos demandados. Nestes autos a situação é similar, existe pedido 

formulado por pessoa jurídica, inexistindo comprovação da 

hipossuficiência. Outrossim, é certo que os requeridos alegam administrar 

patrimônio cujo valor estaria na ordem de R$ 1.420.000,00. Assim sendo, 

indefiro a gratuidade pleiteada em sede de contestação – item “1” (id. 

7229148 - Pág. 15) - pelos demandados. Em terceiro lugar, existe 

necessidade de delimitação do objeto da demanda para que seja analisado 

a impugnação ao valor da causa. Nesse sentido, o pleito inaugural é o 

reconhecimento de esbulho por parte dos requeridos, e a consequente 

reintegração de posse da filial da empresa mencionada na exordial. O 

valor atribuído à causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Note-se, que o 

valor da causa deve corresponder ao benefício pretendido pelo autor, e 

no caso em tela ao valor da filial, cuja reintegração de posse é pleiteada. 

Nesse sentido, relevante seria a aferição do capital social da filial como 

forma de subsidiar a fixação do valor da causa. Registro, que de acordo 

com o documento do id. 3021362 (4ª alteração contratual da pessoa 

jurídica N. R. Martins Energia e Eventos – EIRELI ME) a única sócia da 

aludida pessoa jurídica alterou o capital social da empresa para R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) e estabeleceu a criação de filial nesta 

comarca com o seguinte endereço “Rua projetada 30 – Qd. 41 lote 02 – 
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Barra do Pari – CEP: 78030-200,...” (id. 3021362 - Pág. 1), mas não 

destacou o capital social da filial. O capital social é uma das cláusulas 

obrigatórias do contrato social, sendo certo, entretanto, que tal 

obrigatoriedade não é observada com relação às filiais. Friso, ainda, que o 

documento do id. 3021024 (comprovante de regularidade de cadastro da 

pessoa jurídica perante a Receita Federal) também não informa o referido 

aspecto. Doutro lado, registro que de acordo com o documento do id. 

3021024 o CNPJ da filial é o mesmo da matriz. Assim sendo, entendo que 

não há que se falar em “Capital Social da Filial”, eis que o capital social é 

da empresa como um todo. Nesse sentido, considerando que no mundo 

jurídico matriz e filial são um único ser, uma vez que filial não tem 

personalidade jurídica própria, apesar de na seara contábil cada 

estabelecimento possuir sua própria personalidade, entendo que o capital 

social registrado perante a Junta Comercial – R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) -, deve ser utilizado como definidor do valor da causa na questão 

em tela. Assim sendo, na forma do que estabelece o § 3º do art. 292 do 

CPC, corrijo o valor da causa para o montante de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), e determino o RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

COMPLEMENTARES, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

da demanda sem julgamento do mérito. Outrossim, afasto a alegação de 

má-fé realizada pelos requeridos quanto a atribuição do valor da causa 

pelos requerentes, por não verificar a evidência de qualquer das 

hipóteses legais para a aplicação da penalidade em questão. Apesar da 

necessidade de recolhimento das custas complementares, passo a 

análise dos demais aspectos pendentes e nesse sentido existe discussão 

acerca da eventual revelia dos requeridos em razão da contestação ter 

sido apresentada com a oposição de sigilo no sistema PJe. Nesse sentido, 

apesar dos requeridos refutarem a referida ocorrência a certidão do id. 

7244170 possui fé-pública, dando, assim, por encerrada a discussão se 

houve ou não inserção de sigilo nas peças apresentadas pelo requerido 

(contestação e documentos). Contudo, ainda que tenha sido inserido o 

sigilo de modo equivocado pelos requeridos, inexistiu qualquer prejuízo 

aos autores. Outrossim, não há que se falar em revelia, pois a 

contestação efetivamente restou apresentada. Assim sendo, afasto a 

alegação de revelia em razão da apresentação de contestação e 

documentos pelos requeridos em caráter sigiloso no sistema PJe. Doutro 

lado, alegam os requerentes a inexistência de contestação específica 

quanto ao pedido de reintegração, e consequente necessidade de 

reconhecimento da revelia neste aspecto. Ante a redação do atual art. 336 

do CPC “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor 

e especificando as provas que pretende produzir.” Outrossim, estabelece 

o art. 341 do CPC que “Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, (...)” Pois bem, com norte 

em tal aspecto é certo que os requerentes formulam pedido para que seja 

reconhecido a revelia quanto ao pedido de reintegração de posse. 

Note-se, que a contestação ofertada apesar de confusa aduziu o 

seguinte: “É fato de notoriedade pública, que para cada equipamento 

adentrar em território Mato-grossense são necessários quatro 

documentos por grupo gerador portátil de energia elétrica, quais sejam, 

obrigatoriamente uma nota de simples remessa de Campo Grande para 

Cuiabá, uma nota fiscal de saída interestadual (NFI) e uma guia de 

movimento de transporte e, complementarmente, o contrato da locação do 

respectivo equipamento trazido de MS para MT. E pasme, douto julgador, a 

Requerente não juntou nenhum destes documentos (nada, zero), se 

limitando poucamente a exibir – tão somente – repetidas cópias precárias 

de supostas notas fiscais de compras de grupos geradores com nomes 

diversos dos supostos compradores (talvez proprietários) e nenhum 

sendo o dela, não especificando ela número de série da fabricação, o que 

permite identificar individualmente e com precisão os equipamentos, como 

se fosse sua impressão digital.” (id. 7229090 - Pág. 4) Portanto, apesar de 

tênue reconheço que existe contestação específica ao pleito de 

reintegração de posse, pois os requeridos questionaram a existência de 

equipamento a ser reintegrado, ao que afasto a revelia em razão do 

aludido aspecto. Destaco, ainda, que na contestação os requeridos além 

de ofertarem defesa quanto ao pedido inaugural formularam pedidos[2]. 

Note-se, que a realização de “pedido contraposto” é autorizado na 

sistemática da Lei 9.099/95 (Juizados Especiais), consoante se infere do 

art. 31 da referida legislação. Contudo, na “Justiça Comum” inexiste a 

incidência do estabelecido pelo art. 31 da Lei 9.099/95, ao que havendo 

interesse na dedução de pedido autônomo, mas conexo com o pleito 

principal ou com a matéria de defesa, deve ser apresentada a necessária 

reconvenção enquanto preliminar da contesta na forma do que estabelece 

o art. 343 do CPC. No caso em tela, inexiste na contestação ofertada 

pedido formal de processamento de reconvenção. Poder-se-ia 

argumentar, que a reconvenção é simples capítulo da contestação, e não 

possui mais necessidade de ser apresentada em peça apartada, 

conforme estabelecido pelo CPC/73, ao que independentemente da 

existência de formal “pedido preliminar de reconvenção” o pleito 

reconvencional encontra-se inserido na peça apresentada. Denote-se, 

entretanto, que o oferecimento de reconvenção, enquanto lide conexa à 

demanda principal, pressupõe o preenchimento de requisitos, a saber: 

interesse de agir (Art. 330), pedido determinado (Art. 324) legitimidade, 

valor da causa e principalmente os limites do objeto da demanda. No caso 

em tela, inexiste pedido de recebimento de reconvenção e valor da causa. 

Calha ponderar que na demanda em questão a autora, através de sua 

representante legal informa a abertura de uma filial na comarca de Cuiabá, 

e alega ter entabulado com o requerido Carlos Eduardo Queiroz Teixeira 

“uma parceria comercial, onde o requerido (cunhado da requerente), 

receberia o percentual de 25% sobre a receita liquida obtida pela filial 

(pontual geradores).” (id. 3021035 - Pág. 2). A autora afirma que a 

representante legal - Nayara dos Reis Martins – foi impedida de ter acesso 

à filial e aos equipamentos da mesma, motivo pelo qual pretende a 

reintegração na posse dos mesmos. Esta é a sintetização da lide 

apresentada pela autora a este Juízo. Desta forma, resta a indagação: é 

possível na presente demanda a parte deduzir pedido reconvencional? 

Note-se, que o pedido reconvencional não é de manutenção de posse ou 

usucapião, mas sim para que o pleito inaugural seja julgado improcedente, 

com a obtenção de declaração de existência de sociedades empresariais, 

com o decreto de dissolução/resolução e/ou extinção das referidas 

sociedades empresariais, com a respectiva apuração e divisão do 

patrimônio, além da condenação da autora ao pagamento de eventual 

multa contratual e danos morais. Entendo, assim, que não há ambiente 

para medida desse jaez com relação aos pedidos da parte demandada. É 

verdade que as possessórias ostentam, por natureza o caráter dúplice, 

entretanto isto não significa que exista no bojo da defesa apresentada 

pelos demandados, possibilidade em pleitear pedidos típicos de demandas 

independentes. Assim, mesmo que existisse um capítulo denominado 

“preliminar de reconvenção”, por exemplo, na contestação, entendo que a 

mesma sequer deveria ter sido conhecida, pois esta deve atender, além 

dos requisitos gerais para toda e qualquer ação, aos pressupostos de 

admissibilidade que lhe são peculiares, dentre os quais o da 

compatibilidade entre os ritos procedimentais, da ação principal e da ação 

reconvencional. Nesse sentido, o Código Civil instituiu a resolução da 

sociedade em relação a um sócio, nas hipóteses de morte do sócio, 

exercício de direito de retirada e exclusão pelos demais sócios, sendo 

necessária a apuração de haveres para liquidação da respectiva 

quota-parte. Sob esta ótica, o CPC/73 determinou, através da manutenção 

do CPC/39, os procedimentos especiais da dissolução total e liquidação da 

sociedade. Note-se, que a aludida legislação restou referida legislação foi 

revogada pelo novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015) que passou avigorar a partir de 16 de março de 2016, e 

instituiu a Ação de Dissolução Parcial de Sociedades como procedimento 

especial. Os requeridos na contestação afirmam que: “...o ora Réu e a ora 

Autora compuseram-se empresarialmente (Carlos Eduardo Queiroz 

Teixeira e N.R. Martins Energia e Eventos ou Energe) para locação de 

geradores móveis de energia elétrica na proporção de 25% (cinte e cinco 

por cento) como sendo de propriedade dela e o restante (75%) dela, bem 

como, a ora Requerida e a ora Requerente exerceram ‘affectio societatis’ 

(F.P.N. Macieski e N.R. Martins Energia e Eventos ou Energe) para 

conserto de geradores móveis de energia elétrica, sendo metade da 

sociedade empresarial para cada uma das duas sócias. Isso, há mais de 

02a (dois anos), em 16/04/2014. Na verdade, o empreendimento comercial 

N.R. Martins Energia e Eventos (ou Energe) pertence ao esposo da ora 

Autora (ela não consegue administrar/adquirir/manter nada), somente está 

no nome dela e tendo o mesmo assinado por ela. Na prática, essas duas 

sociedades (do Réu com a Requerente e da Requerida com a Autora) 

funcionavam como una, somente com o serviço de locação dos geradores 

móveis de energia elétrica (Carlos Eduardo Queiroz Teixeira e N.R. Martins 

Energia e Eventos ou Energe) e em nada com o serviço de conserto de 

equipamentos deste tipo (atividade de F.P.N. Macieski e N.R. Martins 

Energia e Eventos ou Energe), sem faturamento, tão somente para reparos 

nos referidos equipamentos unicamente trabalhados (manutenção interna) 
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para serem locados.” (id. 7229148 - Pág. 8/9 – sublinhado nosso) Os 

requeridos pretendem, assim, a dissolução da referida sociedade que 

alegam manter com a requerida, com a respectiva apuração e divisão de 

patrimônio. Pretende-se, assim, a dissolução de eventual sociedade 

empresarial mantida entre as partes. As hipóteses de dissolução total são 

caracterizadas como de pleno direito, cujas causas geram 

automaticamente a dissolução da sociedade, independentemente de 

decretação judicial, ou judiciais, que importam na obrigatoriedade de 

ajuizamento de ações, para promoção da dissolução total. Estas hipóteses 

de estão previstas no art. 1.033 do Código Civil, sem prejuízo de outras 

previstas no Contrato Social, conforme enuncia o art. 1.035 do CC. Calha 

ponderar que os requeridos fundamentam o pleito no estabelecido pelo art 

1.031 do CC, que encontra-se inserido na seção V, do Subtítulo II (da 

sociedade personificada) e do Capítulo I (Da sociedade simples) do Código 

Civil, que trata da Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio, dando 

a entender que o pleito “reconvencional” seria a dissolução parcial. A 

dissolução parcial das sociedades passa a ter procedimento especial no 

Código de Processo Civil de 2015, no capítulo V, denominado da “ação de 

dissolução parcial de sociedade.” Destaco que o referido diploma 

apresenta justamente a expressão “Ação de dissolução parcial”, 

conflitando com o Código Civil de 2002 que versa sobre a “resolução da 

sociedade em relação a um sócio” (art. 1.031, CC/2002). Desta forma, com 

a regulamentação da ação de dissolução parcial (art. 604 e seguintes do 

CPC/15), como procedimento especial do novo Código de Processo Civil, o 

mesmo deve ser seguido. Destaca-se, assim, que ainda que admitíssemos 

que os pedidos realizados pelos requeridos em sede de contestação nos 

revelam uma “reconvenção implícita”, o requisito da admissibilidade não 

estaria atendido, na medida em que o procedimento da ação principal 

(comum) não seria o mesmo da ação reconvencional, que no caso em tela 

possuiria rito especial conforme demonstrado. A identidade dos ritos é 

exigência lógica e decorre analogicamente do disposto no art. 327, § 1º, III 

do CPC/15, que regula o processo cumulativo em casos de conexão de 

pedidos, gênero a que pertence a ação reconvencional. Assim sendo, 

desde já, refuto e indefiro o processamento nestes autos dos pedidos da 

contestação formalizados nos subitens “A”[3], “B”[4] e “C”[5] do item “3” 

(id. 7229148 - Pág. 15/16), indeferindo, assim, o pedido reconvencional 

“implícito” apresentado na contestação. Ultrapassado os aludidos 

aspectos, é certo que na petição do id. 9937250, ao especificar as provas 

que pretende produzir, a autora formulou pedido para que o pleito de tutela 

de urgência formalizado em sede de impugnação seja apreciado. Nesse 

sentido, a reiteração do pedido de concessão da tutela de urgência é 

formalizado com base na contestação e demais documentos colacionados 

aos autos após o indeferimento inaugural da medida, inexistindo, assim 

ofensa ao já decidido nestes autos ou pelo eg. TJMT. A possibilidade de 

concessão de tutela de urgência é evidente, apesar do anteriormente 

decidido, havendo, entretanto, a necessidade de comprovação de fatos 

novos. Nesse sentido, o pedido de tutela formulado na inicial foi indeferido 

com a seguinte fundamentação: “(...)observa-se que a empresa F.P.N. 

Macieski EIRELI ME, que possui mesma finalidade que a autora, foi aberta 

em 18/11/2013 e possui como nome fantasia “Pontual Geradores”. 

Enquanto isso, a empresa autora não possui nenhum nome fantasia 

cadastrado. Assim, não há como afirmar que as propagandas e planilhas 

de despesas pertencem à filial da empresa autora e não à própria ré.” (id. 

3039335 - Pág. 3) Registro, entretanto, que os requeridos ao contestarem 

a demanda afirmaram que os requeridos Carlos Eduardo Queiroz Teixeira 

e a autora teriam efetuado composição empresarial para a para locação 

de geradores móveis de energia elétrica. Aduziu-se, ainda, que a 

requerida F.P.N. Macieski e a autora exerceram “affectio societatis” para o 

conserto de geradores móveis de energia elétrica. Afasta-se, assim, por 

confissão dos requeridos a existência de objeto social, na prática, similar 

a autora, pois confirme afirmado em contestação a constituição e 

consequente sociedade entre as referidas pessoas jurídicas destina-se 

apenas ao conserto de geradores móveis de energia elétrica, e não à 

locação dos referidos geradores. Doutro lado, os próprios requeridos ao 

apresentarem contestação afirmaram o seguinte: “Atualmente, nesta 

extinção, essa sociedade possui como patrimônio, devendo ser 

assegurado os 25% do Requerente (1/4 este que equivale a R$ 

355.000,00): - 02 Geradores móveis (grupos geradores) de energia 

elétrica movidos a óleo diesel trifásicos silenciados, com potência 

produtiva de 22 “Kva”s, em nome de N.R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS 

– EIRELI – ME (nome comercial como sendo ENERGE), avaliados em R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais os dois, R$ 30.000,00 cada um); - 02 

Geradores móveis (grupos geradores) de energia elétrica movidos a óleo 

diesel trifásicos silenciados, com potência produtiva de 50 “Kva”s, sendo 

somente 01 em nome de N.R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS – EIRELI – 

ME (nome comercial como sendo ENERGE), avaliados em R$ 90.000,00 

(noventa mil reais os dois, R$ 45.000,00 cada um); - 01 Gerador móvel 

(grupo gerador) de energia elétrica movidos a óleo diesel trifásico 

silenciado, com potência produtiva de 80 “Kva”s, avaliado em R$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); - 01 Gerador móvel (grupo 

gerador) de energia elétrica movido a óleo diesel trifásico silenciado, com 

potência produtiva de 100 “Kva”s, em nome de N.R. MARTINS ENERGIA E 

EVENTOS – EIRELI – ME (nome comercial como sendo ENERGE), avaliado 

em R$ 70.000,00 (setenta mil reais); - 03 Geradores móveis (grupos 

geradores) de energia elétrica movidos a óleo diesel trifásicos silenciados, 

com potência produtiva de 180 “Kva”s, avaliados em R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais os três, R$ 80.000,00 cada um); - 01 

Gerador móvel (grupo gerador) de energia elétrica movido a óleo diesel 

trifásico silenciado, com potência produtiva de 230 “Kva”s, em nome N.R. 

MARTINS ENERGIA E EVENTOS – EIRELI – ME (nome comercial como 

sendo ENERGE), avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais); - 02 

Geradores móveis (grupos geradores) de energia elétrica movidos a óleo 

diesel trifásicos silenciados, com potência produtiva de 260 “Kva”s, 

avaliados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais os dois, R$ 100.000,00 

cada um); - 02 Geradores móveis (grupos geradores) de energia elétrica 

movidos a óleo diesel trifásicos silenciados, com potência produtiva de 

450 “Kva”s, avaliados em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais 

os dois, R$ 175.000,00 cada um); - 01 Caminhão marca “VW” 

(“Volkswagen”), cor branco, ano 1992, modelo “7.90”, avaliado em R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais); - 01 Caminhão marca “VW” 

(“Volkswagen”), cor branco, ano 1999, modelo “8.140”, avaliado em R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais); - 01 Caminhão marca “VW” 

(“Volkswagen”), cor branco, ano 2012, modelo “9160”, avaliado em R$ 

90.000,00 (noventa mil reais); - 01 Caminhão marca “Ford”, cor branco, 

ano 2012, modelo “Cargo 816”, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais);” (id. 7229148 - Pág. 5/6 – grifo nosso) Frise-se, assim, que os 

próprios requeridos confessam em sede de contestação que os seguintes 

bens pertencem a autora: - 02 Geradores móveis (grupos geradores) de 

energia elétrica movidos a óleo diesel trifásicos silenciados, com potência 

produtiva de 22 “Kva”s; - 01 Geradores móveis (grupos geradores) de 

energia elétrica movido a óleo diesel trifásicos silenciado, com potência 

produtiva de 50 “Kva”s; - 01 Gerador móvel (grupo gerador) de energia 

elétrica movido a óleo diesel trifásico silenciado, com potência produtiva de 

100 “Kva”s; - 01 Gerador móvel (grupo gerador) de energia elétrica 

movido a óleo diesel trifásico silenciado, com potência produtiva de 230 

“Kva”s; Desta forma, a manutenção dos referidos equipamentos em poder 

dos requeridos durante o transcorrer da demanda, representa, salvo 

melhor juízo, abuso do direito de defesa, na medida em que 

confessadamente pertencem a autora. Assim sendo, DEFIRO TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, com base no que estabelece o art. 311, I do CPC para 

conceder a imediata reintegração na posse da autora dos seguintes 

equipamentos a autora: - 02 Geradores móveis (grupos geradores) de 

energia elétrica movidos a óleo diesel trifásicos silenciados, com potência 

produtiva de 22 “Kva”s; - 01 Geradores móveis (grupos geradores) de 

energia elétrica movido a óleo diesel trifásicos silenciado, com potência 

produtiva de 50 “Kva”s; - 01 Gerador móvel (grupo gerador) de energia 

elétrica movido a óleo diesel trifásico silenciado, com potência produtiva de 

100 “Kva”s; - 01 Gerador móvel (grupo gerador) de energia elétrica 

movido a óleo diesel trifásico silenciado, com potência produtiva de 230 

“Kva”s; Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, 

devendo ser lavrado termo de depósito em nome da representante legal da 

autora, que deverá assinar o aludido documento. Com relação aos demais 

equipamentos, é certo que os requeridos apresentaram com a 

contestação contrato de parceria societária. Note-se, que a autora 

sustenta a ausência de validade do referido contrato, tendo em vista a 

ausência de assinatura. Contudo, apesar da ausência da assinatura é 

certo que a relação envolvendo os titulares das pessoas jurídicas 

demandantes possuem laços familiares. Nesse sentido, entendo que a 

referida questão encontra-se controversa e necessita ser dirimida em 

sede de instrução probatória, sendo certo que o ônus da prova da 

referida relação recai sobre os requeridos, na medida em que invocaram 

fato impeditivo do direito do autor, na dicção do que estabelece o art. 373, 

II do CPC. Encontra-se, ainda, controverso a propriedade do maquinário 

relacionado na contestação, cabendo destaque a alegação dos 
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requeridos de que residem no local onde encontra-se funcionando a “filial” 

da empresa. Nesse sentido, calha ponderar que o documento do id. 

3021377 - Pág. 7, aponta-se a existência de eventual contrato de locação 

entre a proprietária da pessoa jurídica requerente e a pessoa jurídica Bel 

Lar LOCAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS ltda, com o intuito de locar o imóvel 

descrito da seguinte forma: “CASA RESIDENCIAL/COMERCIAL, situado no 

seguinte endereço: RUA PERU, ESQ. COM AV. PRINCIPAL Nº 02 QDA. 41 

BAIRRO: SANTA AMALIA – CUIABA/MT., (...)” (id. 3021377 - Pág. 1) A 

locação em questão possuía prazo determinado de 12 (doze) meses, 

iniciando em 05.11.2012 e encerrando em 04.11.2013 (id. 3021377 - Pág. 

1), com cláusula de possibilidade de ser convolado em indeterminado. 

Destaco, entretanto, que o referido contrato não encontra-se assinado, 

assim como o instrumento de renovação do id. 3021386 encontra-se 

assinado apenas pela representante legal da autora. Assim sendo, é 

evidente que o imóvel onde atualmente encontra-se a filial da requerente 

não é de propriedade da autora, devendo, entretanto, ser dirimido em sede 

de instrução o aspecto quanto a existência de relação locatícia válida com 

a proprietária do imóvel. Estabelecidos os pontos controvertidos, defiro a 

produção das seguintes provas: a) Prova testemunhal pleiteadas pelas 

partes; Outrossim, determino que o rol de testemunha seja depositado em 

Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, 

cabendo aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 

455 do CPC. Nesse aspecto, devem os causídicos proceder a intimação 

das testemunhas 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 (§ 1º do art. 455, CPC), ressalvando que a 

inércia na realização da intimação importa em desistência da inquirição da 

testemunha (§ 3º do art. 455, CPC). b) Depoimento pessoal do requerido, 

Carlos Eduardo Queiroz Teixeira, ao que o mesmo deverá ser intimado 

pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06.10.2018 às 14:30 horas, 

devendo as partes se apresentarem aptas para as providências dispostas 

no art. 364, caput do CPC. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 07 de 

agosto de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 59, 

CPC - “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 

[2] Os pedidos formulados pelos requeridos seriam: a) Declaração de 

existência (ou reconhecimento) das sociedades empresariais no contrato 

apresentado (Carlos Eduardo Queiroz Teixeira N.R. Martins Energia e 

Eventos ou Energe e F.P.N. Macieski e N.R. Martins Energia e Eventos ou 

Energe); b) Decretação de dissolução/resolução/extinção das referidas 

sociedades empresariais, com a respectiva apuração/divisão dos bens 

patrimoniais, sendo 75% (setenta e cinco por cento) à Requerente (cuja 

pessoa jurídica se confunde com a pessoa física da única sócia) e 25% 

(vinte e cinco por cento) aos Requeridos; c) pedido de condenação da 

autora ao pagamento de multa contratual; e d) condenação da autora em 

danos morais. [3] “A-) declarar a existência (ou reconhecimento) de 

ambas sociedades empresariais no contrato em anexo (Carlos Eduardo 

Queiroz Teixeira N.R. Martins Energia e Eventos ou Energe e F.P.N. 

Macieski e N.R. Martins Energia e Eventos ou Energe) e decretar a 

dissolução/resolução/extinção das mesmas com a respectiva 

apuração/divisão dos bens patrimoniais, sendo 75% (setenta e cinco por 

cento) à Requerente (cuja pessoa jurídica se confunde com a pessoa 

física da única sócia) e 25% (vinte e cinco por cento) aos Requeridos, nos 

moldes dos Artigos 186, 187, 927, 932, Inciso III, 933 e 1.031 do CC;” [4] 

“B-) condenar a Requerente ao pagamento da multa contratual estipulada 

em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);” [5] “C-) condenar a Autora ao 

pagamento de 100sm (cem salários mínimos) aos Réus, isto é, atuais R$ 

93.100,00 (noventa e três mil e cem reais) a título de reparação por danos 

morais, como forma de diminuir todo os sofrimentos psicoemocionais à 

essa família (Pai, Mãe e Filha de 04a), nos termos dos Artigos 186, 187, 

927, 932, Inciso III, 933 e 1.031 do CC;”

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016531-82.2016.8.11.0041. AUTOR: N. R. 

MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI RÉU: F. P. N. MACIESKI EIRELI - 

ME, CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA Vistos. Diante da certidão de 

id. 14619762, retifico a data da audiência apresentada na decisão de id. 

14605350 "dia 06.10.2018", para constar o dia 06.11.2018, permanecendo 

inalterado a hora marcada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) - Mandado de Reintegração de Posse. A parte 

i n t e r e s s a d a  p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) - Mandado de Intimação da Parte Requerida para 

PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020751-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT0017720A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (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 Certidão do 
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Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 10190626 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015079-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO STEFANE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE REINOLDO ADAMS OAB - PR20394 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SILVANDIR TARTARI (REQUERIDO)

JULIANA ROCHA FIGUEREDO (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) – Id. 9678319 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015079-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO STEFANE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE REINOLDO ADAMS OAB - PR20394 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SILVANDIR TARTARI (REQUERIDO)

JULIANA ROCHA FIGUEREDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id. 9678319), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001608-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (EMBARGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id. 10209707), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815789 Nr: 22242-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, ANA PAULA 

SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CAB - CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, LUCIANA BORDIGNON DA 

SILVA - OAB:13282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9.494/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, KAMILLA TATIANY FERLE - 

OAB:290032/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). CRISLAINE VEIGA - OAB: 15.425/MT, para que no 

prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349696 Nr: 20083-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER LUIS DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736852 Nr: 33307-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE MACEDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO NOGUEIRA BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, SUZANA PEREIRA 

LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379650 Nr: 15375-23.2009.811.0041

 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: RENÉ VERGILIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNICE NORMANHA BARDAUIL, MICHEL 

NORMANHA BARDAUIL, ROBERTO CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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Impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, por seu(s) 

advogado(s), da decisão a seguir parcialmente transcrita:

"Vistos. ... . É o necessário relato. Decido. ... . Concernente aos autos, ... 

com a expedição da Carta Precatória ... realizou-se a citação pessoal do 

requerido Michel Normanha Bardauil (fl. 118). Com relação à requerida 

Ednice Normanha Bardauil o oficial de justiça relatou ..., que citou a mesma 

na pessoa do requerido Michel Normanha Bardauil, que possuiria 

procuração para representa-la, ... . Destarte, determino: b) Certifique se 

os requeridos apresentaram ou não contestação. Os demais demandados 

foram citados por edital e estão assistidos pela Defensoria Pública, ... . 

Não localizei, ..., a citação do confrontante Wilson José, ... . Assim sendo, 

determino: c) Intime-se o autor, para que no prazo de 10 (dez) dias 

informe o endereço do confinante Wilson José, visando a citação do 

mesmo. ... . Destaco, ..., que não verifico nos autos elementos ... a 

comprovar os requisitos do usucapião invocado na inicial. Assim sendo, 

necessária a instrução do feito, ... . , defiro a produção das seguintes: I) 

provtestemunhal ..., ao que deve o rol de testemunha ser depositado em 

Juízo, ..., no prazo máximo de 10 (dez) dias, cabendo aos procuradores 

das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas ..., da audiência 

designada, dispensando-se a intimação deste juízo, ... . Deverão, ainda, as 

partes se atentar para o preconizado no art. 357, § 6º do CPC. Designo, 

..., audiência de instrução e julgamento para o dia 03.10.2018 às 14:30 

horas. II) Depoimento pessoal DO AUTOR, que deverá ser intimado 

pessoalmente, ... . Determino, ainda, que o oficial de justiça realize 

constatação no imóvel usucapiendo, descrevendo o imóvel e eventuais 

benfeitorias existentes no mesmo, ... , lavrando-se o respectivo AUTO DE 

CONSTATAÇÃO, cujas despesas ficarão a cargo do autor. Declaro o feito 

saneado. Às providências. Cumpra-se com urgência, ... ."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379650 Nr: 15375-23.2009.811.0041

 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: RENÉ VERGILIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNICE NORMANHA BARDAUIL, MICHEL 

NORMANHA BARDAUIL, ROBERTO CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT

 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 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 102028 Nr: 15531-55.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTEL - COOPERTIVA DE ECON. E CRÉD. 

MÚTUO DOS TEL. DE MT, FERNANDO GONÇALO SÓLON VASCONCELOS, 

REGINA HELENA DE CASTRO BARROS, AURÉLIO DE SOUZA, IRACY 

FERREIRA DE ALMEIDA, VIRGÍLIA MARIA CASTRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:6853/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTE BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - 

OAB: 6173/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139950 Nr: 27364-79.2016.811.0041

 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: MONICA BULGARELLI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Vistos

As partes apresentaram alegações remissivas à inicial e contestação. Na 

sequência foi determinada a remessa dos autos à conclusão para análise 

e decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354791 Nr: 25159-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN CASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12261, VALÉRIA 

BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009175 Nr: 27193-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DELGADO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128070 Nr: 22183-97.2016.811.0041

 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: POLIVERSON ADRIANO RIBEIRO PIRES

 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:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte requerida ser intimada na pessoa de seu advogado para 

se manifestar sobre a petição de fls.111, 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.: 1117131 Nr: 17534-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MONTEIRO DE SOUZA

 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:5736/O

 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, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375169 Nr: 11761-10.2009.811.0041

 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: JUSSINÉIA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/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, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057796 Nr: 49941-85.2015.811.0041

 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: ELAINE BISPO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 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.: 105523 Nr: 17800-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTA - COM., IMPOTAÇÃO E EXPORT. DE 

PROD. MÉDICOS, HOSP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, Renato de P. Bonilha - OAB:3.844-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para que o autor seja 

intimado a comprovar a publicação do edital de fls.326, no prazo de cinco 

(5) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945181 Nr: 57482-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 359948 Nr: 29870-09.2008.811.0041

 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 ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137452 Nr: 26334-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:19460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

acostada às fls. 135/138. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096384 Nr: 9008-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/OAB-MT, ROSANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:13.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

acostada às fls. 137/140. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891862 Nr: 24464-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ELOI DE SOUZA SERIO DOS SANTOS, MAIRA 

TOZZI CARDINALI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BR HOUSE 

INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON JUNIO SANTOS DE 

LIMA - OAB:50.328, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB:214.918, 

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

acostada às fls. 406/408. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091992 Nr: 7069-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL LYON MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA, ROGÉRIO 

TEOPILO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 346121 Nr: 16232-06.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HADDAD NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, EDGAR CARLOS CHIODELLI, ERCILIA MARQUES LOUÇÃO, 

AURORA SALETE CHIODELLI, ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO LOUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1279528 Nr: 1725-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, Tânia Regina Ignotti Faiad - OAB:OAB/MT 5.931

 intime-se a parte exequente/embargada para apresentar impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1151377 Nr: 32302-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON EDWARD PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - 

OAB:OAB/MT 2.915

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1047582 Nr: 45216-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOUFIC HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS GUIMARAES, MARCO 

ANTONIO SANCHES PICCOLLE, LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1279528 Nr: 1725-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, Tânia Regina Ignotti Faiad - OAB:OAB/MT 5.931

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por Caixa Contruções Ltda/Me 

contra MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE Ltda, 

distribuída por dependência à ação executiva já em trâmite neste Juízo.

Inicialmente, certifique a tempestividade dos embargos e promova o 

apensamento ao feito executivo de n. 49621-69.2014.811.0041 cód. 

930615.

Após, voltem-me estes autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 461779 Nr: 30614-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYANNE BARROS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

 Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

 “O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, 

de diversificados Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo 

adotadas em razão da aludida indisponibilidade.

 Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

 Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 

edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensado as 

demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

 O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 776822 Nr: 30155-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATA RAYMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com apoio no artigo 25 do Estatuto da Advocacia 

(Lei n. 8.906/94) e o artigo 206, § 5º, II do Código Civil c/c art. 803, I, do 

CPC, reconheço a prescrição da pretensão da autora, ao que JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V 

c/c 487, II, ambos do NCPC. Condeno a exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que 

estabelece o art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, ressalvando, entretanto a 

condição de suspensão da exigibilidade estabelecida pelo § 3º do art. 98 

do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais, e em especial o disposto no art. 611 

da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161799 Nr: 36681-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CARLOS GOMES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA LUCIA PARENTE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18.303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O autor compareceu aos autos informando o endereço do novo 

representante do réu, requerendo a citação/intimação (fl.50).

Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 15.10.2018, às 12:30horas, para audiência de conciliação,

 que será realizada na sala 01 da Central de Conciliação e Mediação 

localizada neste Fórum.

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).

Cite-se e Intime-se a ré no novo endereço informado (fls.50), com as 

mesmas considerações da decisão (fls.40/42).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096218 Nr: 8939-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17.664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que as partes manifestaram o interesse 

na realização de audiência de conciliação para a tentativa de acordo (fls. 

62/64).

Nesse sentido, o art. 139, V do CPC estabelece a possibilidade do 

magistrado promover a autocomposição a qualquer tempo. Desta forma, 

designo o dia 15.10.2018 às 08h00, para audiência com a finalidade de 

tentar compor as partes, que será realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação e Medição localizada neste Fórum.

 Intime-se as partes através dos respectivos procuradores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130815 Nr: 23332-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELIA ACÁCIO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)Designo o dia 15.10.2018, às 09h00min, para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 02 da Central da Conciliação do 

Fórum da Capital.Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). (...)Desta feita, considerando a potencial relação de 

consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo, a requerida apresentar aos autos o contrato e 

todos os documentos relacionados ao negócio jurídico em questão, no 

prazo em 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação para audiência. Às 

providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775315 Nr: 28563-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZON TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, 

VALDINEI DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRASIL INDÚSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES LTDA, ATHENABANCO FOMENTO MERCANTILI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFIM SUEMI NAKAMURA - 

OAB:23664/PR, FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - OAB:253271/SP, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 Processo nº 28563-78.2012.811.0041

Código 775315

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 165).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 13049 Nr: 2052-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO, 

ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEREDO, BENEDITO PAULO DE CAMPOS, 

JOSÉ CARLOS RACHID JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Processo n° 2052-05.1996.811.0041

 Código 13049

 Vistos.

O requerente pretende a citação por hora certa do executado BENEDITO 

PAULO DE CAMPOS.

Diante do teor da certidão constante à fl. 218, observo ser pertinente a 

concessão da medida, considerando as circunstâncias apresentadas no 

caso concreto. Assim, defiro o pedido, devendo o oficial de justiça 

observar as regras do caput e parágrafo único do artigo 252 do NCPC:

“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 qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a 

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, 

independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à 

residência do citando a fim de realizar a diligência.” (grifo nosso)

Devendo, no caso supra a Gestora Judicial atentar-se ao disposto no art. 

254 do CPC:

“Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de 

secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 

(dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, 

telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” 

(grifo nosso)

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 401693 Nr: 33894-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO BARON - 

OAB:47267, RICARDO ANDRAUS - OAB:OAB/PR 31.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 33894-46.2009.811.0041

Código 401693

Vistos em correição.

O autor pretende que seja procedida a citação por hora certa do réu 

SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA na pessoa de seu 

representante legal JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA.

Diante do teor da certidão constante à fs. 168, observo ser pertinente a 

concessão da medida, considerando as circunstâncias apresentadas no 

caso concreto. Assim, defiro o pedido, devendo o oficial de justiça 

observar as regras do caput e parágrafo único do artigo 252 do NCPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734596 Nr: 30907-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 
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OAB:OAB/MT 16864-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Processo n° 30907-66.2011.811.0041

Código: 734596

Vistos.

Intime-se a devedora Domani Distribuidora de Veículos LTDA., através de 

seu patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas 

(fls. 210).

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076422 Nr: 58200-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O autor compareceu aos autos informando novo endereço da requerida 

(fl.52), solicitando a citação/intimação por meio do oficial de justiça.

Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 15.10.2018, às 10:00horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste 

Fórum.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).

Cite-se e intime-se a requerida no endereço informado (fls 52) “por oficial 

de justiça”, 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).

Custas da diligência atribuída ao meirinho recolhida conforme comprovante 

(fl.54).

Às providencias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030268 Nr: 36917-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUÃ, ALEX 

RODRIGUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIO IAKUB ABRAHÃO, 

ESPÓLIO DE MARINA ROCHA ABRAHÃO, MARIO JUNIOR ROCHA 

ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 106/113, retifique-se na capa dos autos, bem 

como no sistema Apolo a representação processual do requerente.

Ato contínuo, designo o dia 15.10.2018, às 10:30horas, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 02 da Central de Conciliação e 

Mediação localizada neste Fórum.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).

Cite-se e intime-se a requerida no endereço informado na inicial “por oficial 

de justiça”, 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).

Custas da diligência atribuída ao meirinho recolhidas conforme o 

comprovante de fls. 72.

Às providencias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096043 Nr: 8874-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDAS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive através de 

consulta através dos sistemas à disposição deste Juízo estas restaram 

infrutíferas.

Assim sendo, determino:

I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140977 Nr: 27841-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDE DE ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO SOUSA - OAB:3686/MT, ROBERTO SOUZA DUARTE - 

OAB:18.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc. (...) Designo o dia 15.10.2018, às 11h00min, para audiência 

de conciliação que será realizada na sala 02 da Central da Conciliação do 

Fórum da Capital. (...) Assim, considerando a potencial relação de 

consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo, a requerida apresentar aos autos o contrato e 

todos os documentos relacionados ao negócio jurídico em questão, 

incluindo o histórico de pagamento das faturas referentes ao ano de 2015, 

no prazo em 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação para audiência. Às 

providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 276461 Nr: 4810-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICEL S/A - CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FIILHO - OAB:OAB/MT 13.548

 Código 276461

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 364).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 1136694 Nr: 25933-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO ALVES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive através de 

consulta através dos sistemas à disposição deste Juízo estas restaram 

infrutíferas.

Assim sendo, determino:

I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873841 Nr: 12496-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HTDO, DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 

9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos.

Trata-se de processo que já recebeu a prestação jurisdicional de forma 

definitiva.

As partes foram intimadas do retorno dos autos da instância superior e 

nada requereram.

Desta forma, compete à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA - 

racionalizar a sistemática de arquivamento dos processos, apurar custas 

pendentes e realizar os atos necessários para a cobrança de eventuais 

custas.

Assim, certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, que deverá ser protocolado pela parte no prazo 

máximo de trinta dias, exclua-se o feito do relatório da unidade jurisdicional 

com a inserção do andamento/código “arquivado com remessa à 

contadoria”.

Feito isto, será realizado automaticamente a modificação da classificação 

do feito para “procedimento administrativo de cobrança de custas”, 

devendo os autos serem remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento – CAA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120570 Nr: 19050-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA HELENA RIBEIRO PIMENTEL, EDMAR PIMENTEL 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO, BEL LAR 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Quanto ao prosseguimento deste feito:Reclassifique-se os 
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autos como ação de procedimento comum com pedidos declaratório de 

anulação de negócio jurídico e indenizatório por danos materiais e 

morais.Ademais, REDESIGNA-SE o dia 08/10/2018, às 12:30 horas, para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum.Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 

3º).Cite-se e intime-se a parte ré desta ação e para comparecer à 

audiência designada, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, 

da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, 344).Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10).Expeça-se carta de 

citação para o endereço indicado à fl. 214, qual seja, Rua Montevidéu, n. 

271, sala 04, Jardim da Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78.060-674.Às 

providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807190 Nr: 13660-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO NOVAES DE REZENDE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS FGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11245/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FLAVIO GONÇALVES 

TORRES FREIRE - OAB:OAB-MG 56.543, DECIO FREIRE - 

OAB:1.742-A/DF

 Processo n° 13660-04.2013.811.0041

Código: 807190

Vistos.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente, 

conforme atualização de fls. 462/464, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057788 Nr: 49934-93.2015.811.0041

 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: JAQUELINE SOARES CORDEIRO

 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:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada.Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

15.10.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital.(...).Assim, considerando a potencial 

relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos 

fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo, a requerida apresentar aos autos o contrato, o 

histórico financeiro e as respectivas faturas do ano de 2.014 relacionados 

ao negócio jurídico em questão, no prazo em 05 (cinco) dias, a contar da 

sua intimação para audiência. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1070846 Nr: 55762-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO AMORIM DE BARROS

 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:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada.Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

15.10.2018, às 12:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital.(...)Assim, considerando a potencial 

relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos 

fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo, a requerida apresentar aos autos o contrato, o 

histórico financeiro e as respectivas faturas do ano de 2.011 relacionados 

ao negócio jurídico em questão, no prazo em 05 (cinco) dias, a contar da 

sua intimação para audiência. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085327 Nr: 3966-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE CARDOZO JUNIOR

 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:

 Vistos e etc. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida fls. 33. Em 

observância ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, designo o dia 

15.10.2018, às 08h00min, para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 da Central da Conciliação do Fórum da 

Capital.Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º).(...).Assim, considerando a potencial relação de consumo 

(artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a 

vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, principalmente 

quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da 

prova, devendo, a requerida apresentar aos autos o contrato e todos os 

documentos relacionados ao negócio jurídico em questão, incluindo o 

histórico de pagamento das faturas referentes ao ano de 2.014, no prazo 

em 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação para audiência. Às 

providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947017 Nr: 58577-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MARIA ARAUJO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4.340-B

 Processo n. 58577-74.2014.811.0041

Código: 947017

Vistos.

Remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo 

nos moldes da sentença.

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca 

do cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 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.: 280876 Nr: 6335-85.2007.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA CUNHA, MARILZA LATORRACA DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058111 Nr: 50117-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARAISO DAS TINTAS COMERCIAL LTDA, BRUNO 

SOARES CINTRA BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA, ROBERTO FLAVIO ABBOTI DE CASTRO PINTO, MARIA DE 

LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1024783 Nr: 34184-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACAS LTDA, MARCELO 

PARADA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375294 Nr: 11607-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRACY BISPO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON DE MORAIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 330494 Nr: 2166-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO PEIXOTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLENE VILARINHO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). ROSEMARY MENEZES SOUZA – OAB/MT nº 14.905 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 

feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162785 Nr: 37092-47.2016.811.0041

 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: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131897 Nr: 23840-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR COSTA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 
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FRANCO BONATELLI - OAB:6397-E

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 270123 Nr: 2235-87.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO MOURA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISAO CIDADE VERDE, ESPOLIO DE 

WALTER RABELLO JUNIOR, MOACIR RIBEIRO, VIVIAN CARITA DE 

FIGUEIREDO RABELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMAR NESTOR ADAMS - 

OAB:9676 - MT, EDESIO MARTINS DA SILVA - OAB:9.254/MT, LUCI 

HELENA DE S. S. MONTEIRO - OAB:5204, MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/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.: 885665 Nr: 20274-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO JOAO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 355489 Nr: 25983-17.2008.811.0041

 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: KLEBER SILVA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO - OAB:6373

 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.: 735160 Nr: 31504-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO CARLOS OBICI, ANTONIO VICENTE DE 

LIMA, ROBERTO COSTA MARQUES, BENEDITO DA SILVA AKERLEY 

FILHO, GONÇALO ZEFERINO DA COSTA, MARIA DAGMAR NUNES BRITO 

RODRIGUES, RICARDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 31504-35.2011.811.0041 - Código n. 735160

Vistos.

Manifeste-se o autor quanto a petição de fls. 116/134 e documentos que a 

acompanham, no prazo de 10 (dez) dias.

No mesmo prazo deverá o autor juntar aos autos certidão de inteiro teor e 

matrícula atualizada do imóvel que pretende usucapir.

Às providências.

 Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ.

Cuiabá, 16 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024182-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA (RÉU)

ERNESTO MANOEL DA MATA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1024182-97.2018.8.11.0041 Vistos. Em razão da 

natureza do relacionamento anterior à demanda mantido entre as partes, e 

a alegação unilateral de inadimplência, deixo de apreciar o pedido de tutela 

de urgência formulado, nesta ocasião, postergando a análise para que 

seja realizada após a contestação. Em atenção ao que determina o art.334 

e §§ do NCPC designo o dia 23.10.2018 às 08:00 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 04 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, 8 de agosto de 

2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018771-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASCENSAO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUES DE GOUVEA ROCHA OAB - MT16985/O 

(ADVOGADO)

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES - 

OAB:17.001/MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JEBER 

JUABRE JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - 

OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173351/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição da(o) 

perita(o) informando o não comparecimento na data designada, 

justificando sua ausência, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849896 Nr: 53021-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, AUTO 

POSTO IMIGRANTE LTDA, WILMA CORRÊA ROEDER, JOÃO LUIZ BORGES 

DE PAULA, JOÃO ROEDER JUNIOR, MARCO ANTONIO ROEDER, MÁRCIA 

MARIA DONIEZETE RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória e 

efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado nos bairros despraiado, Rodoviário Parque (02 diligencias), 

Cophamil, Quilombo (02 diligencias), Jardim Itália (03 diligencias), Distrito 

Industrial (03 diligencias), Jardim das Américas (02 diligencias), no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1029932 Nr: 36740-26.2015.811.0041

 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: CELSO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 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$ 416.383,45 (quatrocentos e dezesseis mil 

trezentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), 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 10% (dez 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.: 1092821 Nr: 7421-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. O. DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, 

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI VIEIRA BERNI - 

OAB:84168, ALEXANDRE JULIANO SIMOES - OAB:48407, Bláir Costa 

D´Avila - OAB:32.530/RS, CLAIRTON WALTER - OAB:RS/34.002, 

LEONARDO DE MATTOS RODRIGUES - OAB:48972, MATEUS MÜLLER 

FORTE - OAB:87030

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); b) 

determinar o cancelamento dos cartões de débito e crédito e talões de 

cheques em nome da parte autora, referente à Conta Corrente n. 6174-7; 

c) Declarar a inexistência do débito de R$ 20.858,09 (vinte mil oitocentos e 

cinquenta e oito reais e nove centavos).Confirmo a liminar de fls. 

31/verso.Considerando que a parte autora decaiu minimamente em seus 

pedidos, Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 845314 Nr: 49026-07.2013.811.0041

 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: ADINA ROCHA VALENTIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FARIA DE CARVALHO, ESPERANÇA 

GONÇALVES DIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535

 Versam os autos sobre AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
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ajuizado por ADINA ROCHA VALENTIN DOS SANTOS, em desfavor de 

PAULA DE CARVALHO FERREIRA em litisconsórcio com Esperança 

Gonçalves Dias de Carvalho e o Espólio de Antônio de Carvalho, ambos já 

qualificados nos autos.

À fls. 136 foi homologada a desistência do processo em relação à ré Paula 

de Carvalho Ferreira, sendo determinado que a parte autora regularizasse 

o polo passivo.

Por sua vez, o Defensor Público pediu à fl.140 a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer ao Núcleo Cível da Defensoria Pública para 

fins de cumprimento do despacho retromencionado.

No caso, vislumbro que a parte requerente apesar de intimada 

pessoalmente para manifestar acerca do prosseguimento (fl. 142), deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, bem como não apresentou 

justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (sessenta)dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de 

Mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, os quais fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Contudo, em face do deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1266531 Nr: 26525-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BAMBIRRA LTDA, LUIZ 

RENATO BARROS BAMBIRRA, ALEXANDRE KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe cardoso de souza - 

OAB:, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 Os requeridos ajuizaram ação rescisória sob o n.º 1004304-18.8.11.0000 

visando à nulidade da sentença proferida nestes autos sob o argumento 

da incompetência absoluta deste juízo, ao passo que a ação cautelar 

tramitou perante a 13ª Vara Cível (atual 10ª Vara Cível).

Em sede liminar conseguiu o deferimento para suspender o cumprimento 

da sentença rescindenda até o julgamento do mérito.

Em atendimento a pedido do autor nesta ação e réu na ação rescisória foi 

revogada a liminar (fls. 76/77), no entanto, em seguida o relator proferiu 

nova decisão restabelecendo a tutela de urgência anteriormente 

concedida (fls. 100/106).

Assim, diante o efeito suspensivo concedido na ação rescisória, não há 

razão para permanecerem os bloqueios realizados via BACENJUD e 

RENAJUD em desfavor dos requeridos.

Em face do exposto, procedo ao desbloqueio das restrições encartadas 

via RENAJUD às fls. 82/91, seguindo em anexo os extratos de baixas.

Quanto ao valor bloqueado via BACEND JUD, expeça-se alvará em favor 

do executado LUIZ RENTO DE BARROS BAMBIRRA (fl. 79/verso), 

devendo ser intimado para apresentar dados bancários, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mais, fica suspenso o curso da fase de cumprimento de sentença no 

presente feito até ulterior deliberação na ação rescisória.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1008669 Nr: 27006-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263

 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$ 416.383,45 (quatrocentos e dezesseis mil 

trezentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), 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 10% (dez 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833929 Nr: 39298-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA MARQUES FERREIRA DUARTE 

ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18.219/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls.66/96, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945182 Nr: 57483-91.2014.811.0041

 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: EVERTON JUNIOR DE ARRUDA

 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

 Partes da designação da pericia para o dia 24/09/2018, 14:30 horas que 

realizar-se-á com endereço na Avenida das Flores 843, sala 14, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT e telefone nº (65) 

3028-7533/3051-3579/3624-1741. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação, o não 

comparecimento poderá acarretar em extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827130 Nr: 33018-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FLEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 
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seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 225/230, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742109 Nr: 38971-65.2011.811.0041

 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: CELSO STEVANOVICH, CELSO ALBERTO 

STEVANOVICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOAMI - COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - MT, TRANSPORTADORA 

CHAO BRASILEIRO LTDA, OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, RICARDO MOREIRA AGUIAR - OAB:12.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, FERNANDO D AMICO MADI - OAB:14322-MT, NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT, Virginia Santos Pereira Guimarães - OAB:976.606

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA COOAMI – 

Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso- MT, 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.: 1016046 Nr: 30161-62.2015.811.0041

 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: ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133, 

ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:7.322-A, Bruno Correa 

Sobrinho - OAB:22.029, FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 16.025, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

GABRIELA FERNANDES CAMPOS - OAB:17161/O, HELLEN KAROLINE 

DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LAÍS CAROLINE 

OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430, 

PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, THAYELLE 

CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO D'ABINER 

FERNANDES - OAB:12.049 MT

 Junte-se os documentos apresentados pela requerida em audiência.

A parte requerida UNIMED CUIABÁ não concordou com a proposta de 

honorários do perito, alegando que o valor da perícia é exorbitante, pois a 

perícia será realizada de forma indireta.

Contudo, verifico que os honorários periciais indicados pelo perito estão 

em consonância com outras decisões proferidas nesta Vara.

Destaco ainda que a Unimed não requereu a realização da prova pericial e 

sequer está obrigada ao pagamento dos honorários periciais, falecendo 

até de interesse processual em impugnar a proposta de honorários.

Ressalta-se que junto à proposta, o perito informou às razões que 

embasaram a fixação dos honorários. Desta maneira, homologo a 

proposta de f. fl. 297/297verso.

Uma vez que já consta o deposito as fls. 30, intime-se o Sr. Perito para 

que designe data para realização da pericia.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 26235 Nr: 12233-89.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO YUTAKA TAKANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGB CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIA 

TOLEDO COSTA, MARIA DE LOURDES CASSIANO, FABIANO MARCUS 

TOLEDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDALVO GARCIA - 

OAB:09880, EDALVO GARCIA JÚNIOR - OAB:68.569/PR

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para informar o 

cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906947 Nr: 34857-78.2014.811.0041

 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: THYAGO APARECIDO HOUKLEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição e 

documentos juntados às fls. 210/269, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam os autos 

conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933752 Nr: 51346-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOPIA OLIVEIRA MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACI FRANCISCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:12744, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014885 Nr: 29659-26.2015.811.0041

 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: ALTAIR BALIEIRO, LIGIS LINS BALIEIRO, CARLOS 

AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA, LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX, 

VANDERLEI MURILO BIANCHI, RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, mantendo a decisão 

tal como proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946950 Nr: 58538-77.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bárbara van der broocke de 

castro - OAB:36.208, DANIEL BATTIPAGLIA - OAB:OAB/SP214.918, 

JOAO AUGUSTO BASILIO - OAB:28.970 OAB/DF

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MANOEL 

AUGUSTO DA CUNHA em face de MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e 

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

 O feito foi originariamente distribuído à 6º Vara Cível de Cuiabá, tendo a 

magistrada, posteriormente, declinado a competência a este Juízo, em 

razão da continência com o processo n° 983511 ( fls. 129/130).

 Ocorre que, analisando o processo n° 15615-02.2015.811.0041 ( código 

983511), em apenso, infere-se que encontra-se suspenso em razão do 

Recurso Especial n° 1.498.494, sob o rito dos repetitivos.

 Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, tenho por bem suspender a 

presente ação, até o julgamento do Recurso Especial, com o fito de que as 

sentenças sejam proferidas simultaneamente.

 Ante o exposto, diante da continência verificada, determino a imediata 

suspensão do presente feito, até o julgamento do 1.498.484 - DF 

(2014/0306634-9), conjuntamente com o REsp nº 1.635.428/SC.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

Arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983511 Nr: 15615-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LUIZ PONTES, TAIANA GAVAZZONI, ANTONIO 

JOSÉ RAMOS, TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS, AMÉLIA DE 

SIQUEIRA, JOSE SOARES DE SIQUEIRA, ONÉSIMO AUGUSTO SILVA 

COUTINHO, LUIZ CLÁUDIO DE AMORIM, MANOEL AUGUSTO DA CUNHA, 

ECLAIR PIEROZAN MAGALHÃES, DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA, 

MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO, GILCELENE PEIXOTO MEIRA 

COUTINHO, SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - 

OAB:OAB/SP 178268 A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ADEMIR LUIZ PONTES 

E OUTROS (fls. 1548/1549), contra a decisão proferida às fls. 

1546/1546-v, ao argumento de que a mesma incorreu em omissão, 

contradição e erro material.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que o referido recurso têm como norte as previsões inseridas 

nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Da simples análise do argumento de contradição e obscuridade 

sustentado pela parte embargante, tem-se que o mesmo não deve ser 

acolhido, pois, sua pretensão restringe à reforma da decisão, mediante 

caráter infringente, o que é vedado tanto por lei como pela aplicação dos 

princípios da imutabilidade.

Insta consignar que os Embargos de Declaração é recurso de natureza 

particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de 

obscuridade, contradição ou omissão e, para sanar julgamento proferido 

com base em premissas equivocadas.

 Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada.

 Assim, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a 

reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com 

clara exposição das razões de fato e de direito, pois os Declaratórios não 

podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi 

decidido.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original).

Quanto a diretriz principiológica apontada, faço consignar que, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se 

for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através 

de interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois 

são os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas.

 A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei.

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

PROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de 

entendimento e nem a reexame da prova, mas à correção de contradição, 

obscuridade ou omissão, que no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 

132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 

11/03/2010, Data da publicação no DJE 26/04/2010) negritei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. São 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade. Não se prestam os declaratórios a lograr efeito infringente 

para modificar o julgado e adequá-lo ao entendimento esposado pela 

embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2007, Data da 

publicação no DJE 28/03/2007) destaquei.

Assim, na presente hipótese, não se vislumbra qualquer vício previsto no 

artigo 1.022 do CPC, a serem sanados, os embargos, ora em análise, 

apresenta-se como impróprio para alterar a decisão embargada, haja vista 

não ser escopo dos Embargos de Declaração a modificação de decisão.

 Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, mantendo a decisão 

tal como preferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1029932 Nr: 36740-26.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: CELSO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084521 Nr: 3636-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARATO VIP LTDA ME, LUIZ ANTÔNIO COELHO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAWEB IDC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI TURCZYN - OAB:51.631 

SP, TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

e juros de mora e 1% ao mês a partir da citação. Face à sucumbência 

recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 15% 

( quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte 

irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais 

respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 868342 Nr: 8225-15.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE EVA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, 

JOSIANE PEREIRA DO NASCIMENTO, CLAUDINEI PEREIRA DO 

NASCIMENTO, VALERIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 REQUERIDA/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 193/202, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137068 Nr: 26092-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA CECILIA 

HENRIQUE PINHEIRO, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, 

WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 75/86, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931994 Nr: 50397-69.2014.811.0041

 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: JORGE PABLO DE JESUS PEREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, JOÃO RODRIGO 

ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico da designação da 

pericia para o dia 11/04/2018, às 09:30 horas que realizar-se-á na clinica 

do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 

843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 - entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através do seu patrono da referida designação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 762003 Nr: 14505-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA RODRIGUES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA RODRIGUES, THIAGO RODRIGUES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NAIME MÁERCIO MARTINS MORAES - OAB:3847/MT, 

NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - OAB:3847, TELMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:10.589MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083026 Nr: 2965-83.2016.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO DE AMORIM

 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/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) 
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advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que compareça a Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para proceder ao desentranhamento dos títulos 

que instruíram a inicial, substituindo por cópia. Caso a parte não 

compareça será arquivado o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884042 Nr: 19243-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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.: 811454 Nr: 17947-10.2013.811.0041

 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: GAPC, PAULO JOSE PRADO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 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.: 1044822 Nr: 43840-32.2015.811.0041

 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: ELIELTON NASCIMENTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

MONTE SIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

01/10/2018, às 15h30, para fins de colheita de depoimentos pessoais das 

partes, bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015;

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 914118 Nr: 39582-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA-ME, 

MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725/MT

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

17/09/2018, às 15h, para fins de oititivas de testemunhas, bem como oitiva 

das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, devendo o 

rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da 

intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015;

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1033375 Nr: 38298-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSJ, ZDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIZIANE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:17391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILHO - 

OAB:3990

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor Elton Candido de Souza 

Junior, nascido em 26/12/1998, atingiu a maioridade, de forma que sua 

representação processual necessita ser regularizada.

Assim, intime-se o autor Elton para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos procuração, comprovante de residência e documento pessoal, 

devidamente atualizados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932588 Nr: 50696-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA CORDEIRO MARCONDES GONZAGA, THIAGO 

LEAO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CORDEIRO MARCONDES 

- OAB:10047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 304/307, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949976 Nr: 60364-41.2014.811.0041

 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: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, 

CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844
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 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 1859/1865, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746306 Nr: 43511-59.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO QUEIRÓZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOCK CAVALCANTE DA 

SILVA - OAB 6091 - OAB:6.091/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - 

OAB:13.887/MT, TASSIO VINICIUS G. DE AZEVEDO - OAB:13948/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 217/227, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940232 Nr: 54706-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCI TECNOLOGIA E INFORMATICA-ME, TOHEN 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liege Marie Melo Fort - 

OAB:8795-E

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para:a) 

DECRETAR o despejo da ré SCI TECNOLOGIA E INFORMÁTICA – ME 

(Locatária) do imóvel, TORNANDO DEFINITIVA a liminar concedida às fls. 

202/203; b) CONDENAR a parte requerida ( locatária) ao pagamento dos 

aluguéis vencidos a partir de abril/2014 até junho/2015, no importe de R$ 

500,00 ( quinhentos reais) mensais acrescido da multa contratual, na 

quantia de R$ 500,00 ( quinhentos reais), corrigidos pelo INPC a contar do 

efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação. c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos débitos 

referentes às contas de água entre os períodos de abril/2014 a 

outubro/2014, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento das 

faturas. d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios ao patrono do autor, arbitrados em 10% sobre o 

valor da condenação.II.DA RECONVENÇÃO. Diante do exposto, nos 

termos do art. 485, inciso IV, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO a presente reconvenção. CONDENO a parte reconvinte ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% ( dez por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do 

art. 85,§2º do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1066642 Nr: 53967-29.2015.811.0041

 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: LUZIANA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 

119.859

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os contidos na inicial.Em razão da sucumbência 

condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Por ser a parte 

autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC).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.: 941520 Nr: 55468-52.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE TITULARES DE IMÓVEIS E 

MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÁRIO OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VASQUES BERETTA - 

OAB:8846/MT, JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA - OAB:7189, 

LORENA FERNANDA SOUZA FARIA - OAB:9842/MT, RENATO MOURA 

DUETI SILVA - OAB:21142/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA ALMEIDA PRADO 

TAVARES DE MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, LUCIANE REGINA 

MARTINS - OAB:10.003-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, revogo o efeito 

suspensivo concedido à fl. 65 e JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Condeno a parte embargante ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.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.: 803766 Nr: 10222-67.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Apense-se aos autos sob o n.º 11336-46.2010.811.0041 – Cód. 430844.

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

19/09/2018, às 14h, para fins de colheita de depoimentos pessoais das 

partes, bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015;

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 430844 Nr: 11336-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA RAHAMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

19/09/2018, às 15h, para fins de colheita de depoimentos pessoais das 

partes, bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015;

Intime-se.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020951-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MONICA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

MATEUS BEZERRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

SANDRA DAS NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020951-96.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado dos réus. Assim redesigno o dia 

25/09/2018 às 08:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9481268 e 

por oficial de justiça conforme requerido sob ID 12087386. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008962-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO DA COSTA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT0018898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008962-93.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado do réu. Assim redesigno o dia 

25/09/2018 às 09:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 8858535. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001613-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3.067 (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001613-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. TODOS os 

pedidos liminares da parte autora foram indeferidos através da decisão de 

ID 11616705.. O autor não comprovou que as faturas posteriores à 

vistoria foram emitidas com base em sua média, pelo contrário, os 

documentos colacionados mostram que em todas as faturas emitidas 

(após a vistoria) se deram com base na efetiva leitura do relógio medidor 

deste. Conforme se vê da decisão de ID 13000909, após recorrentes 

pedidos de reconsideração, somente houve a alteração quanto a fatura de 

dezembro/2017, sendo determinado que a ré se abstenha de efetuar o 

corte referente a tal débito. Entretanto, o autor requerer a reanalise dos 

pedidos liminares iniciai que, FRISA-SE, por ausência dos requisitos 

autorizadores, já foram TODOS indeferidos, conforme decisão de ID 

11616705de 02/02/2018. Posto isto, mantenho a decisão de ID 11616705 e 

consequentemente INDEFIRO os pedidos de ID 13572261. Considerando a 

certidão de ID 13422414 redesigno o dia 25/09/2018 às 10:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intime-se, nos 

termos da decisão de ID 11616705. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022210-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (RÉU)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022210-29.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida e consequentemente concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a autora, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013652-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. B. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

FABIO PEREIRA DE ALCANTARA OAB - 726.386.211-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013652-34.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896667 Nr: 27397-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA, KAROLINE DE MOURA, 

MARIA DE FATIMA DA SILVA, MADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

 Vistos.

Intime-se a ré para se manifestar sobre a petição de p. 255/258, que a 

autora requer a conversão para "ação de cobrança se seguro de vida" em 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1047524 Nr: 45177-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. D. R. MIRANDA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929768 Nr: 49172-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAILSON BETIM SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Certifico que o perito designou a perícia para o dia 20/09/2018 às 14:00 

horas, a realizar-se na Concessionária SAGA Comercio de Veículos Ltda, 

localizada na Av: Da Feb, nº1647, Bairro: Da Manga, Varzea Grande - MT. 

Sendo assim nos termos do art. 482, VI da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1069347 Nr: 55153-87.2015.811.0041

 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: POLIANA DOS SANTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PIMHEIRO 

NETO - OAB:157.407

 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 R$258,79. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1111401 Nr: 15265-77.2016.811.0041

 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: WANDERSON FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 intime-se o autor para se manifestar sobre a informação de p.73/75, em 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896043 Nr: 27033-68.2014.811.0041

 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: WESCLEY LOPO ALVES LIMA, SIMONE DE SOUZA 

REZENDE LOPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. ROCHA IMOVEIS LTDA-ME, SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação proposta por 

WESCLEY LOPO ALVES LIMA e SIMONE DE SOUZA REZENDE LOPO, a fim 

de CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés J. ROCHA IMÓVEIS LTDA., 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI SPE LTDA. e 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A ao pagamento de DANOS 
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MATERIAIS consistentes no ressarcimento da quantia de R$ 7.800,00 

(sete mil e oitocentos), referente aos aluguéis pagos durante o período de 

atraso. O valor deverá 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 

partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Considerando que os 

autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno as rés ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem 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, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898823 Nr: 28931-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEDYR MAX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Também nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente a reconvenção apresentada pela 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e CONDENO a 

reconvinda HELEDYR MAX ao pagamento da parcela n. 18, tipo “C.M. 

Repasse na Planta”, no valor de R$ 429,88, vencida em 30/11/2012, que 

deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir da data do vencimento.Deixo de 

condenar a ré em litigância de má-fé, por não vislumbrar quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Considerando que a 

autora/reconvinda decaiu de parte do pedido, deverá arcar com o 

equivalente a 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, 

enquanto a ré/reconvinte 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/reconvinda 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.: 1140351 Nr: 27555-27.2016.811.0041

 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: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, 

BARTOLOMEU PINTO CORREIA DA SILVA, MARIA THERESA ROSSI 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERLARMINO SANTOS GAMA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALVES - 

OAB:174.404/SP, TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715880 Nr: 9997-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão de fl. 134, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 769341 Nr: 22304-67.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRON DE SOUZA MARCONDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, CONSIGNUM PROGRAMA 

DE GERENCIAMENTO DE MARGEM CONSIGNADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4.531

 ...)Após isso, as partes naquele processo se conciliaram, sendo a 

composição homologada por sentença em 07/11/2017, e o feito já foi 

inclusive arquivado definitivamente ( extrato anexo).Diante do exposto e 

do princípio da não surpresa, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a ocorrência da coisa julgada, no prazo comum de cinco 

dias.Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 299672 Nr: 13068-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

Distribuidoras de Frutas Pampeana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:1.035-B/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecer à audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará 

na data de 18 de outubro de 2018 às 10h30min nas dependências da 

Central de Conciliação e Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 893457 Nr: 25535-34.2014.811.0041

 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: VENIS AZEVEDO DOS ANJOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMÃE CANGURU LTDA - EPP, AROLDO 

PEIXOTO DA SILVA, ANTONIO MANUEL CARDOSO FERNANDES, RENE 

DIAZ RODRIGUES, KELY CORINE, MARCIA CRISTINA VIEIRA ANGELA 

FARIA, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ANA PAULA 

ANTONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, JENYFFER KELLE P. BASSAN - OAB:19.661/MT, 

MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - 
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OAB:13.582/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, ROMULO BASSI SARDANHA - OAB:10.423, TAMIRIS 

CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 Vistos etc...Posto isto, CHAMO O FEITO A ORDEM E DETERMINO A 

INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA INDICAR O ATUAL E CORRETO 

ENDEREÇO DA RÉ ANA PAULA ANTONINI PARA FINS DE CITAÇÃO, EM 

CINCO DIAS.Certifique a gestora se os réus ANTONIO MANUEL CARDOSO 

FERNANDES e RENÉ DIAS RODRIGUES apresentaram defesa.Cumpra-se 

imediatamente. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388324 Nr: 24125-14.2009.811.0041

 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: VALDIRA DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que a médica perita redesignou perícia para o dia 26/09/2018, às 

08:30h , a ser realizada no consultório médico situado na Rua G, n. 10, 

Bairro Miguel Sutil, Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020. Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada. Consigno que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846510 Nr: 50115-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARTA REINERS GAHYVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Vistos etc.

Este processo pende de pericia e, após a nomeação do expert para a 

referida prova e apresentação de sua pretensão honorária, a ré pleiteou 

por dilação de prazo para efetuar o pagamento (p. 188/189 e 200) e, 

posteriormente, impugnou, o perito nomeado e os honorários pretendidos 

(p. 201/205).

Resposta à impugnação à p. 207/208.

Pois bem! A pretensão da ré precluiu. Como se infere dos autos, o perito 

foi nomeado em audiência realizada em 08/03/2016, da qual a ré participou 

juntamente como o seu advogado, oportunidade em que não apresentou 

nenhuma oposição quanto à nomeação (p. 131).

Dito isto, não pode agora, passado mais de ano, impugnar a nomeação do 

perito.

Além disso, extrai-se da petição de p. 200 que a ré concordou com os 

honorários do perito, tanto que requereu prazo para pagamento.

Posto isto, indefiro o pedido de p. 201/205 e homologo os honorários do 

perito em R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais).

Intimem-se todos, devendo a ré efetuar o pagamento dos honorários em 

cinco dias, sob pena de preclusão da sua produção.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1114094 Nr: 16364-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FRANKLYN BOZZ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1314470 Nr: 11896-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO AGOSTINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 

11.546-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11896-07.2018.811.0041

Código 1314470

Despacho

Trata-se de Embargos de Terceiros proposto por Canopus Adminstradora 

de Consórcios S/c Ltda, distribuída por dependência à ação executiva já 

em trâmite neste Juízo.

Posto isso, promova o imediato apensamento destes embargos à ação 

executiva n. 19263-24.2014.811.0041 - código 884080.

Intime-se a embargante para recolhimento das custas informados à p. 35, 

em 15 (quinze) dias.

Em seguida, concluso para análise.

Cuiabá, 7 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.: 908298 Nr: 35719-49.2014.811.0041

 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: ADEILDO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABILIO DIAMANTINO 

FRANCISCO BOGADO - OAB:145.430/SP, MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT

 Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a lesão incapacitante permanente, bem como a sua origem e 

extensão.Quanto ao ônus da prova, cabe à ré fazer prova da inexistência 

de lesão incapacitante (art. 357, inc. III do CPC).Para tanto, defiro a 

produção de prova pericial, requerida por ambas as partes.Nomeio como 

perito do Juízo o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, médico, com 

endereço profissional na Av. Dom Aquino, n° 355, Centro em Cuiabá-MT 

(Hospital SOTRAUMA), telefone: 65-3624-9211/Ramal 205, 65-9637-8478, 

para realizar a perícia no autor, responder aos quesitos formulados pelas 

partes, informando tudo o mais que julgar necessário para o deslinde da 

causa.O perito cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente 

de termo de compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o 

início dos trabalhos periciais.Faculto às partes a formulação de quesitos 

no prazo de cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente 

técnico.Com a formulação dos quesitos das partes, intime-se o perito para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, que 

serão pagos pela por ambas as partes, consoante a regra do art. 95 do 

CPC.Informe-se ao perito que o autor é beneficiário da justiça gratuita e 

que a sua parte dos honorários periciais serão pagos ao final pelo Estado, 

caso a ação seja julgada improcedente, ou pela ré, na hipótese de o autor 

sair vencedor.A ré deverá pagar a sua parte na perícia, em cinco dias.Não 

havendo nenhuma oposição, o perito deverá indicar o dia, hora e local do 

início dos trabalhos, dando-se ciências às partes.O laudo deverá ser 

concluído em 20 dias, contados do inicio dos trabalhos periciais.Por fim, 

determino ao autor trazer aos autos o extrato do pagamento do seguro 

dos anos anteriores, no prazo de quinze dias.Intimem-se todos.Cuiabá, 07 
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de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 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: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A MT

 Certifico que, em cumpimento ao despacho de fl. 170-A, realizei o 

cadastro do advogado da parte autora nesta data, a fim de inimá-la do teor 

da referida decisão, cujo teor passo a transcrever e reenvio para 

publicação: "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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775184 Nr: 28427-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, JUEINE 

PAULO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MATRANGELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936163 Nr: 52670-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 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 Certidões do Oficial de fls. 63 à 66, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 793602 Nr: 47735-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. M. LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO CORDEIRO E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SANTANA - 

OAB:11705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 128086 Nr: 15462-86.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECTA TRANSPORTES LTDA ME, 

GIOVANA BALTA FERNANDES SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 15462-86.2003.811.0041 - Código 128086

DESPACHO

 Diante dos documentos apresentados, defiro o pedido de p. 236 e 

concedo o prazo de cinco dias para que a autora providencie os atos 

necessários ao prosseguimento do feito.

Intimem-se. 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.: 288016 Nr: 8746-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HADDAD FRANCO DALIA, MIRIAM LIGIA 

MOREIRA HADDAD DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIA - OAB:8694, SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - 

OAB:1602-MT

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885644 Nr: 20253-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA LIMA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, CÁSSIO RODRIGO XAVIER MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JOSÉ VALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:152.165/SP, 

JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação proposta por 

PATRÍCIA LIMA SANTANA e DECLARO a rescisão do contrato firmado 

entre as partes. CONDENO SOLIDARIAMENTE as rés SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI – SPE LTDA., RODOBENS 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e CÁSSIO RODRIGO XAVIER MARTINS – ME 

(UNIVERSAL IMÓVEIS) a promoverem a RESTITUIÇÃO de 90% (noventa 

por cento) da quantia paga pela autora, incluindo os valores pagos à título 

de corretagem. Referido valor deverá ser atualizado com juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação (405, 

CC). Como a autora decaiu de parte mínima do pedido, custas e despesas 

processuais deverão ser arcadas pelas rés, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 
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da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 dias 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.: 1242783 Nr: 18976-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO MARTELLI, VALDEVINO LUIZ 

MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GABRIEL, JOCENE REIS GABRIEL, 

CLÁUDIA SIMONE LAGO REIS TRAVASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, OPSON LUISNADRO PULGA BAIOTO - OAB:MT 11.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18976-56.2017.811.0041

Código 1242783

DESPACHO

Homologo a desistência da citação do réu Domingos Gabriel, requerido à p 

146/148.

Em se tratando de devolução de valor pago em diligência, faz-se 

necessária a utilização da via adequada, mediante à solicitação na 

Diretoria do Foro por meio da Sistema CIA, com base na Instrução 

Normativa SCA02/2011.

Deverá a parte autora informar se persiste o interesse na citação da ré 

Claudia Simone Lagos Reis Travesso, cujo Infojud foi realizado à p. 139.

Cumpra-se.

Cuiabá, 7 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.: 908016 Nr: 35548-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ELY MENDES DA SILVA, THAYNA 

DE MOARES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 928235 Nr: 48365-91.2014.811.0041

 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: MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINDA PAES DE BARROS CURVO, 

ZENILD ANTONIA COUTINHO, MARIA ABADIAS DE OLIVEIRA, NELSON 

JOÃO DA SILVA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 710-12.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 SILVA MENEZES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, ALVARO ROBERTO ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7322-A, 

HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, Luiz 

Henrique de Oliveira Neto - OAB:4160/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 Vistos.

Infere-se dos autos que a exequente A.L.P.M.X., veio a óbito 

(p.1.544/1.547), devendo, neste caso, o processo ser suspense para a 

regularização do polo ativo, como determina os arts. 110 e 313, I, do CPC.

Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de trinta dias.

Determino, ainda, a intimação do Espólio de A.L.P.M.X., para que manifeste 

o interesse na sucessão processual, no prazo supramencionado.

Na hipótese do interesse na sucessão processual, deverá o Espólio 

providenciar a respectiva habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, II do 

CPC, bem como manifestar interesse quanto à designação da audiência de 

conciliação.

 As partes concordaram com o cálculo judicial (p. 1.517/1.531), razão pela 

qual o homologo para que surta os seus efeitos legais.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 700917 Nr: 35540-57.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, VICTOR HUMBERTO DA 

SILVA MAIZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ALENCAR DE SOUZA 

MONTEIRO FILHO - OAB:9528-D//PE, MARCO ANTONIO CAVALCANTI 

DE SÁ E BENEVIDES - OAB:25336-D/PE

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 120048 Nr: 8437-22.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO REIS DE ANDRADE, SEBASTIÃO 

FERREIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5.161 MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de ressarcimento 

por ato ilícito proposta por SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A em desfavor de JUSCELINO REIS DE ANDRADE E SEBASTIÃO 

FERREIRA DA MOTA, para condená-los solidariamente no ressarcimento 

da quantia de R$ 158.800,00 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos 

reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.Condeno os 

réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Transitado 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 

07 de agosto de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 234236 Nr: 84-71.1995.811.0041

 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): CARLOS ALBERTO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS. - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913534 Nr: 39208-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE OTILIA ROCHA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

84/85 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente 

e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 310233 Nr: 17745-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECH DATA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINUX EQUIPAMENTOS LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI LIDA - 

OAB:95.740 - SP, Luciana Chadalakian de Carvalho - OAB:133551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 740369 Nr: 37078-39.2011.811.0041

 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: JOÃO GUALBERTO ABIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Vistos

O valor encontrado via BACENJUD é irrisório e não cobre o custo da 

execução, razão pela qual promovo o desbloqueio.

Nenhum veiculo foi localizado via RENAJUD.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 945827 Nr: 57899-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MARQUES DE ALMEIDA, EDISLANGELA 

XAVIER DE LIMA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, julgo extinta sem resolução de mérito esta ação de cobrança 

proposta por WILLIAN MARQUES DE ALMEIDA e EDISLANGELA XAVIER 

DE LIMA ALMEIDA contra ELMO ENGENHARIA LTDA., nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pelos autores, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 

85, §2º, ambos do CPC. Entretanto, sendo estes beneficiários da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 anos.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 181723 Nr: 28510-78.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÁUCIA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA FM, CBN - CENTRAL 

BRASILEIRA DE NOTÍCIAS, TV RECORD CANAL 10, GAZETA DADOS, 

GRÁFICA MILLENIUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, 

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT

 Vistos

Intime-se as partes da penhora parcial do crédito via Bacenjud.

Oficie-se para vinculação dos valores bloqueados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033405 Nr: 38319-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE JOSÉ DE LIMA, MINAS GERAIS 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522/MT, ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB:OAB/MT 17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Donatoni - OAB:16817, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, TELMA REGINA 

RIBEIRO DONATONI - OAB:18966

 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 
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existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 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.: 1120712 Nr: 19082-52.2016.811.0041

 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: ALAN FRANCO SCORPIONI, AMÁBILE FÉLIX DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-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, 08 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.: 1171277 Nr: 40686-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO JUNIOR DE SOUZA, ROSIANE APARECIDA 

MENDES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT, Viviane Cristina Kuhn - OAB:18988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-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, 08 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.: 341959 Nr: 12222-16.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILTON MANOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 / SP

 CIVIL - DANO MORAL - FILA DE BANCO - INDENIZAÇÃO - VALOR - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE - FIXAÇÃO DO QUANTUM 

- CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ - JUROS DE MORA - 

SÚMULA 54/STJ A espera em fila de Banco, além do razoável, não é mero 

aborrecimento, constituindo dano moral. O termo inicial da correção 

monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do seu 

arbitramento, consoante Súmula nº 362/STJ.Os juros moratórios, em se 

tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do 

evento danoso, na forma da Súmula nº 54/STJ.(Ap 91777/2012, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/04/2013, Publicado no DJE 28/06/2013)Posto 

isto, incide sobre a referida indenização juros e correção monetária, 

conforme já decidido pelo TJMT.Havendo divergência entre os cálculos 

apresentados pelas partes, DETERMINO a remessa dos presentes autos 

ao contador judicial, para que calcule o real valor devido, devendo este 

aplicar o entendimento do TJMT acima informando, fazendo as deduções 

dos valores já depositados nos autos.Com a juntada, intimem-se as partes 

se manifestarem.Considerando que até o presente momento não houve o 

formal inicio da fase de cumprimento de sentença, a multa e os honorários 

previstos para tal fase, que fixo em 10% sobre o valor devido (art.523,§1° 

do CPC), só deverão incidir, sobre o saldo remanescente e caso não haja 

pagamento no prazo legal.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 08 

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.: 1150882 Nr: 32077-97.2016.811.0041

 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: EMBRACON - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARDINI PISOS E REVESTIVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Moisés Quacchio - 

OAB:147.405-SP

 Processo nº. 32077-97.2016.811.0041 - Código 1150882

Vistos e etc.

Cumpra-se integralmente a determinação de p.415, intimando as partes 

para se manifestarem quanto às provas que pretendem produzir.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

despacho saneador e/ou julgamento antecipado.

Cuiabá, 08 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.: 945560 Nr: 57771-39.2014.811.0041
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 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ROSA DA SILVA PAIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, julgo procedente o pedido 

inicial, e determino a retificação da certidão de nascimento e casamento da 

autora, fazendo constar o seu nome em sua certidão de nascimento e em 

sua certidão de casamento como “SÔNIA ROSA DA SILVA PAIVA”.Em 

consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC.Após a fluência do lapso recursal, expeçam-se o 

competente mandado ao Cartório de Paz e Notas de Central de Minas-MG, 

para que sejam realizadas as retificações na certidão de nascimento da 

autora, e para o Cartório de 3° Serviço Notarial e registral das Pessoas 

Naturais de Cuiabá para as alterações na certidão de casamento.Custas 

isentas, eis que a autora é beneficiaria da justiça gratuita (p.23).Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 

08 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.: 1155395 Nr: 34087-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIANA GAVAZZONI, CID IMOVEIS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER, 

JULIO CESAR OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Defiro o pedido de busca de endereço do Executado Julio, junto à base de 

dados dos órgãos conveniados ao TJMT.

Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e do TRE-MT com o endereço do executado não 

citado.

Cite-se o Executado por oficial de justiça nos endereços encontrados 

nesta comarca e pelos correios naqueles encontrados em comarcas 

distintas.

INTIME-SE o executado Douglas, conforme previsto no art. 841 do CPC/15:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC/15, 

certifique-se.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 08 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.: 740844 Nr: 37602-36.2011.811.0041

 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: JVCDP, JOYCE MAGARETH COTELO DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, JOSÉ ADEMAR DAL 

PISSOL - OAB:2.838, RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A

 Ante ao exposto, INDEFIRO os pedidos de p. 224, 226 e 230/231 e, 

consequente, HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo contador judicial a 

p. 215/216. E, por fim, considerando que a executada já realizou o 

deposito do valor remanescente, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Cumprido o previsto no Pedido 

de Providencia 218/2014 da CGJ-MT e expeça-se competente alvará 

judicial em favor do exequente, referente aos depósitos judiciais 

realizados pela executada.Após o decurso do prazo recursal, 

certifique-se e, arquive-se com as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 08 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.: 402258 Nr: 34514-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA JERONIMO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Processo n° 34514-58.2009.811.0041

Código 402258

Vistos e etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

remetam-se à contadoria para que seja apurado o real valor devido.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os 

cálculos em 10 (dez) dias.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 08 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.: 783412 Nr: 37123-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA, ESPÓLIO DE SALUNIEL PINHEIRO DE CAMPOS, IZILDA 

MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, Wanderley Correa 

Antunes de Campos, Marlene Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO BEZERRA SÁ - 

OAB:14.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Compulsando os autos, observo que o autor não cumpriu integralmente a 

decisão de p. 111, eis que até hoje a ré Imobiliaria e Construtora Georgia 

Mirela não foi citada, sendo certo que o edital de citação deferido foi 

apenas para os ausentes, incertos e eventuais interessados.

Referida imobiliária possui diversos empreendimentos nesta cidade, não 

estando em local incerto e não sabido.

Portanto, intime-se o autor para promover os atos necessários para a 

citação da ré, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 746389 Nr: 43596-45.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 
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a correspondência Devolvida de fl. 55, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 731943 Nr: 28092-96.2011.811.0041

 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: ROBERTO GOMES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973

 Com estas considerações e fundamentos, diante da ausência de 

pressupostos processuais, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC.Custas pelo 

autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. No entanto, fica a 

exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 900258 Nr: 30029-39.2014.811.0041

 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: JOSÉ ISAIAS DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB/MT 16.008 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos.

Diante do não comparecimento do autor, injustificadamente, em duas datas 

designadas para a realização da pericia, intimem-se as partes para se 

manifestarem, em três dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 371131 Nr: 7662-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA GABRIELLA BATISTA SILVA, MARIA 

LUCITANIA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o AR da Carta de Intimação da parte requerida Maria 

Lucitania Batista da Silva retornou com o carimbo:" Endereço Insuficiente" 

de fls.159. Certifico ainda também ante o exposto, bem como o teor da 

petição de fls.153/154. Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 932172 Nr: 50484-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAN FIGUEIREDO BARBOSA, JUCILENE BENEDITA 

DE FIGUEIREDO

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n° 50484-25.2014.811.0041

Código 932172

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

129.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 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.: 375578 Nr: 11664-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA CANCIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTO COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12.503, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Celso de Faria Monteiro - 

OAB/MT 17.298 - OAB:, MARIANA MEIRELLES MAIA SANT'ANNA - 

OAB:30339, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Processo nº. 111664-10.2009.811.0041

Código 375578

Vistos e etc.

Havendo ainda divergência e diante da manifestação das executadas (p. 

433/434 e 440/442), retornem os autos ao contador para esclarecimentos, 

devendo os cálculos serem realizados de acordo com a sentença e 

acordão, abatido o valor incontroverso já levantado pela exequente.

Apos, digam as partes.

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.: 181723 Nr: 28510-78.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÁUCIA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA FM, CBN - CENTRAL 

BRASILEIRA DE NOTÍCIAS, TV RECORD CANAL 10, GAZETA DADOS, 

GRÁFICA MILLENIUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, 

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 
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não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 740369 Nr: 37078-39.2011.811.0041

 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: JOÃO GUALBERTO ABIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

impugnou os cálculos.

O exequente, ao ser intimado, concordou com os cálculos apresentados 

peça executada, no entanto, a devedora, intimada para pagamento, não 

cumpriu a obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1055256 Nr: 48886-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 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 R$44,90. 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.: 1087823 Nr: 5122-29.2016.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO DA LUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AURÉLIO CARMO 

FERREIRA - OAB:15769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do contrato 

n.º 858008219219. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento 

de indenização por DANOS MORAIS ao autor, 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.: 1127890 Nr: 22106-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CESAR LARA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 14.853, VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:9430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para, diante da atitude ilícita, CONDENAR a 

ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco 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 processuais pelo 

réu, 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 Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883177 Nr: 18655-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SALES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI 

- OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Wambier, Yamasaki, Bevervanço e Lobo 

Advogados - OAB:2.049

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 172, passo a 

impulsionar o feito com a finalidade de intimar a parte ré para comprovar, 

em 05 (cinco) dias, o recolhimento dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1097347 Nr: 9415-42.2016.811.0041

 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: ROSIDELMA FÁTIMA DE ROMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 9415-42.2016.811.0041

Código 1097347

Vistos.

Com a homologação do Plano de Recuperação Judicial no processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, foi determinado o prosseguimento das ações que se 

encontravam suspensas.

 Recebo a emenda inicial e DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

09/10/2018 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo.

 Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC.

 Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo auto composição, o prazo para contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos 

do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora.

 Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

 Intimem-se todos.

 Cuiabá, 7 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.: 1148779 Nr: 31164-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 9415-42.2016.811.0041

Código 1148779

Vistos.

Com a homologação do Plano de Recuperação Judicial no processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, foi determinado o prosseguimento das ações que se 

encontravam suspensas.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09/10/2018 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo.

 Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC.

 Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo auto composição, o prazo para contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos 

do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora.

 Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

 Intimem-se todos.

 Cuiabá, 7 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.: 1108489 Nr: 14098-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINA CORREA PINTO

 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:

 Processo nº 14098-25.2016.811.0041 - Código 1108489

Despacho

Recebo a emenda inicial.

 Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo.

 Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC.

 Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo auto composição, o prazo para contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos 

do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora.

 Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

 Intimem-se todos.

 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.: 709377 Nr: 2257-09.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E 

MONTEPIOS BENEFICIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão concedido às fls.191. Ante 
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o exposto nos termos do art.482, VI da CNGC impulsiono os autos com a 

finalidade de encaminhar intimação a parte autora para fornecer 

informação da ação que tramita na Vara de Familia que corre sob o 

número 1007818-50.2018.8.11.00471 no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1092838 Nr: 7429-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAERSON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 69/75, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133351 Nr: 24331-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRICA ROCHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AXEL DE AQUINO, ESMAEL 

GREGÓRIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR A. SELVÁTICO - 

OAB:OAB/MT 21.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO. - OAB:12.770

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

96/99 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente 

e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131770 Nr: 23782-71.2016.811.0041

 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: EVANGELISTA JOSÉ DE SOUZA, ELIZANGELA PINTO 

DE QUEIROZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CORREA DA COSTA, WILSON 

CORREA DA COSTA, IDMAR CORREA DA COSTA, ADRIANA CORREA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 23782-71.2016.811.0041

Código 1131770

Vistos e etc.

Em atendimento ao principio da cooperação, realizei busca de endereço 

dos réus junto à base de dados dos órgãos conveniados ao TJMT.

Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e do TRE-MT com o endereço dos réus não citados.

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 16/10/2018 as 08:30.

Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de p.58

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 31 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017143-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIRLEY ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017143-49.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional contratual com consignação em pagamento c/c danos 

morais e pedido de tutela de urgência proposta por Maria Sirley Rocha 

contra a Aguas Cuiabá S/A – Concessionaria de Serviço, todos 

devidamente qualificados nos autos. Relata que utiliza os serviços 

prestados pela ré por meio da unidade consumidora n° 465646-6 e que por 

motivos profissionais teve que se mudar de Cuiabá por um período, 

alugando de forma verbal o seu imóvel. Narra que ao retornar a essa 

capital, encontrou o seu imóvel abandonado e com diversas faturas não 

pagas pela sua inquilina, sendo surpreendia, ainda, com uma multa e uma 

recuperação de consumo no valor de R$2.474,70, realizada em 

“Fiscalização de Ligação Cortada”que constatou que o seu hidrômetro 

estava danificado. Sustenta que para ter reestabelecido o serviço, 

parcelou o valor de R$3.493,77 em 18 vezes de R$174,65, contudo, alega 

não ter condições de adimplir o débito assumido. A par disso, pugna pela 

consignação dos valores cobrados nos meses de julho/2013 a agosto de 

2018 na ordem de R$50,00, eis que esta era a sua média de consumo. 

Postula também a concessão de antecipação de tutela para determinar 

que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de agua da autora e 

de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A inicial foi 

instruída com diversos documentos. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. A tutela almejada pela autora é 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 pela 

autora, 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.) Não nos autos qualquer documento que comprove as 

alegações da parte autora. A mesma informa que deixou de residir nesta 

capital e alugou o imóvel de forma verbal, mas sequer informa a data em 

que esteve ausente, nem mesmo colaciona declarações e/ou outro 

documento que informe que realmente deixou de residir no imóvel. A 

autora também não informou o nome da sua antiga inquilina e responsável 

pelo consumo de água no referido período. Desta forma, não restou 

demonstrada a probabilidade do direito, o que impõe o indeferimento da 

tutela antecipada. Nesse sentido a jurisprudência: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 
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TELEFONIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CADASTRAMENTO 

RESTRITIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 

DO CPC. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam 

reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. (...). A 

plausibilidade que se averigua para a concessão da tutela é aquela do 

caso concreto, vale dizer, a abusividade concreta demonstrada (prova 

inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação), mesmo que 

de forma perfunctória, nos contratos postos à análise. Na ausência dos 

pressupostos explicitados no dispositivo de regência, é caso de ser 

mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela 

postulada. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069985455, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 

25/08/2016).\n\n(TJ-RS - AI: 70069985455 RS, Relator: Giovanni Conti, 

Data de Julgamento: 25/08/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016) Com estas considerações 

e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 08:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

autora, nos termos do art. 98 do CPC. Intimem-se todos. Cuiabá, 19 de 

junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017607-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE APARECIDO DE FRANCA E SILVA (AUTOR)

P. G. D. F. (AUTOR)

CRISTIANE DA SILVA DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017607-73.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais estéticos proposta por 

Cristiane da Silva Damaceno e Outros em face do Hospital Beneficente 

Santa Helena, aduzindo, em síntese, que em 22/12/2016 estava 

completando 41 semanas de gestação e foi ao médico realizar exames de 

rotina. Asseveram que a primeira autora não estava em trabalho de parto, 

mas a equipe médica que a atendeu optou por interna-la para realizar o 

parto, sendo encaminhada para tomar soro ocitocina, sem o seu 

consentimento, oportunidade em que fizeram exames de toque e 

ultrassom. Afirmam que o médico responsável pelo parto usou manobra 

conhecida como “Kristeller” causando danos irreparáveis à autora e ao 

terceiro autor, consistente, na primeira em corte episiotomia e o terceiro 

autor sofreu lesão plexo braquial no braço esquerdo, que reduziu em 

cerca de 80% os movimentos do braço. Narram que o terceiro autor 

atualmente precisa ser submetido a sessão de fisioterapia por duas vezes 

na semana, além de natação para melhorar o desenvolvimento do braço, a 

um custo mensal de R$ 250,00, porém, não possuem condições de 

custear o tratamento. Requerem a antecipação da tutela para determinar à 

ré o pagamento de R$ 1.500,00, para o tratamento de fisioterapia, natação, 

custo com transporte e plano de saúde e qualquer outro tratamento que 

possa amenizar a perda do movimento do braço esquerdo do terceiro 

autor. No mérito, pretendem o pagamento de pensão vitalícia, danos 

morais, estéticos, materiais. A inicial veio acompanhada com procuração, 

cópia de documentos pessoais, exames, prontuário médico. É o relatório. 

Decido. De acordo com a narrativa da exordial, o terceiro autor sofreu 

lesão plexo braquial no braço esquerdo, o que reduziu cerca de 80% dos 

movimentos do braço e, por essa razão, postulam o custeio de 

fisioterapia, natação, plano de saúde, transporte e demais tratamentos que 

possa amenizar a perda do movimento do seu braço. Em que pese a 

relevância dos fatos narrados na exordial, nesta fase de cognição 

sumária o indeferimento da tutela é medida que se impõe, haja visto que os 

documentos anexados aos autos são insuficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito dos autores. O exame realizado no menor, terceiro 

autor, em maio/2017, acostado no ID 13773792 concluiu “[...] mostra 

comprometimento acentuado do tronco superior do plexo braquial E, e os 

nervos que o compõe axilar e musculocutaneo, que mostram respostas 

presente, mas com perda axonal acentuada em relação ao lado 

contralateral, e comprometimento moderado do tronco médio, nervo radial 

[...]” Entretanto, o feito carece de relatório medico pormenorizado 

demonstrando diagnostico atual, a causa, bem como suas reais 

necessidades. Nessa linha de raciocínio: “O que não se pode permitir é 

concessão de tutela de urgência quando apenas o periculum in mora 

esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando presente o fumus, mesmo 

que em menor grau, se o periculum for intenso, dever ser deferida a tutela 

de urgência pretendida. Ao contrário, se o periculum não for tão intenso, o 

juiz deve exigir, para a sua concessão, uma maior intensidade do ‘fumus’ 

apresentado.” (Teresa Arruda Alvim Wambier in Primeiros comentários ao 

novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, 

São Paulo. 2015, p.499) Com estas considerações e fundamentos, indefiro 

a tutela antecipada de urgência. Designo o dia 25 de setembro de 2018 

(25/09/2018) às 09:30 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. Intimem-se os autores para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Defiro os 

benefícios da Justiça gratuita aos autores. Intimem-se todos. Cuiabá, 25 de 

junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021680-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021680-88.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 
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por Victória Cecília de Figueiredo Pinheiro em desfavor de IUNI/Unic 

Educacional Ltda., aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina 

junto a ré no primeiro semestre de 2014 e que desde o início é beneficiária 

de 100% do Programa de Financiamentos do FIES. Relata que sem 

qualquer justificativa a ré passou a cobrar valores e que neste mês tomou 

conhecimento que se referem a diferença do financiamento. Sustenta ser 

ilegal a cobrança e que não possui condições financeiras para adimplir os 

valores adicionais. Assevera que a ré a ameaça com sanções 

pedagógicas como a impossibilidade de acessar o portal, não realizar 

rematrícula, retirar nome da lista de chamada, não fazer avaliações 

acadêmicas, trabalhos e o consequente não aditamento do contrato para o 

segundo semestre de 2018. Argumenta que preenche os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual requer o seu 

deferimento para determinar a imediata suspensão de toda e qualquer 

cobrança, além daquelas já suportadas 100% pelo FIES; a rematrícula do 

segundo semestre e promovido o aditamento do contrato do fies do 

segundo semestre/2018; que se abstenha de negativar o seu nome em 

razão dos valores discutidos nesta demanda, bem como proceda com a 

baixa de qualquer negativação caso já tenha sido lançado; se abstenha de 

bloquear os acessos ao sistema da instituição tais como: no sistema da 

instituição, bem como ao campus universitário, frequentar aulas, lista de 

chamada e, principalmente, realização das provas nas datas 

programadas; e por último, que todas as matrículas das semestralidades 

posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento 

das cobranças, enquanto perdurar a discussão desta demanda, sob pena 

de multa diária. Requer, ainda, o deferimento dos benefícios da Justiça 

gratuita. A exordial veio acompanhada com os documentos pessoais, 

contrato, aditamentos e extrato financeiro. É o relatório. Decido. O art. 300 

do Código de Processo Civil dispõe: “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 a tutela de 

urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência 

está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária do 

Financiamento Estudantil – FIES em 100% da bolsa, desde 23 de janeiro de 

2014, como demonstra o contrato de financiamento (Id 14201266). A 

Cláusula Quarta confirma: “Clausula Quarta – Do Percentual do 

Financiamento – O valor financiado a cada semestre será destinado ao 

custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, 

não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste 

contrato e nem seus aditamentos.” A autora assevera que a Instituição 

Educacional está realizando a cobrança, sob ameaça de impedir o acesso 

do portal, não realizar rematrícula, retirar nome da lista de chamada, não 

fazer avaliações acadêmicas entre outros, sob argumento que a autora 

está em dívida referente a “serviços educacionais”. Entretanto, em análise 

do contrato (FIES), verifica-se que a Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro 

dispõe: “Cláusula Terceira – Do Limite de Crédito Global – Por este 

instrumento, o Agente Financeiro concede ao Financiado limite de crédito 

global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, 

durante 12 semestres, no valor de R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta 

e sete mil e oitocentos e vinte reais), que corresponde ao valor financiado 

para o 1º semestre de 2014, R$ 37.188,00 (trinta e sete mil cento e oitenta 

e oito reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes 

até a conclusão do curso, R$ 409.068,00 (quatrocentos e nove mil e 

sessenta e oito reais), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), 

R$ 111.564,00 (cento e onze mil quinhentos e sessenta e quatro reais), 

para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no 

decorrer do curso. [...] PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de 

crédito global não for suficiente para cobertura do percentual de 

financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou 

quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com 

prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento 

do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal 

do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este 

Contrato.” Infere-se, portanto, que se houver eventual elevação de valor, 

já existe a previsão contratual para cobertura pelo FIES. Extrai-se, ainda, 

que a autora procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres 

subsequentes à assinatura do contrato, inclusive, com a manutenção do 

percentual inicialmente contratado - 100% - dos encargos educacionais. 

Portanto, em análise sumária do feito, verifico a presença dos requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, eis que os documentos 

demonstram que a autora contratou o financiamento estudantil, assim 

como procedeu com todos os aditivos semestrais. O perigo da demora 

resta amplamente demonstrado, eis que a continuidade da cobrança dos 

valores poderá impedir a autora em efetuar a rematrícula e o aditamento do 

contrato do financiamento estudantil, o que pode lhe causar sérios 

prejuízos, visto que poderá incorrer em quebra de contrato. Verificada a 

presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de 

urgência, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com 

estas considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para 

determinar à ré: a) A imediata suspensão de toda e qualquer cobrança 

além daquelas já suportadas pelo Fies em 100%, em especial o valor de 

R$ 10.000,00, relativo ao contrato n. 444.803.065, até o deslinde deste 

feito; b) se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão do débito supramencionado, bem como proceda a 

baixa, caso já tenha inscrito; c) se abstenha de bloquear acesso da 

autora ao sistema da instituição, campus universitário, frequentar aulas, 

lista de chamadas e realização de provas. trabalhos. d) e, ainda, que a 

autora não seja impedida de realizar as próximas rematrículas das 

semestralidades em razão do débito citado, bem como do aditamento do 

contrato do Fies, enquanto perdurar a lide. Fixo multa diária no valor de R$ 

1.000,00, para o caso de descumprimento desta decisão. Por fim, defiro a 

inversão do ônus da prova. Designo o dia 26 de outubro de 2018 

(26/10/2018) às 11:45 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. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à autora. Intimem-se todos. Cuiabá, 24 de 

julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016042-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA AMANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016042-74.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por Gabriela Amanda da Silva em desfavor de IUNI/Kroton/Unic 

Educacional Ltda., aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina 

junto a ré no primeiro semestre de 2015 e que desde o início é beneficiária 

de 100% do Programa de Financiamentos do FIES. Relata que sem 

qualquer justificativa a ré passou a cobrar adicional de R$ 2.252,54, 

mensais, totalizando a quantia de R$ 4.493.98, no primeiro semestre de 

2018. Afirma que não há clareza quando a cobrança, denominada como 

“Serviços Educacionais Fies”. Sustenta que além de ilegal, a cobrança 
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indevida poderá ensejar na desistência do curso porque não possui 

condições financeiras para adimplir os valores adicionais. Assevera que 

precisa adimplir a mensalidade da sala especial, mas a ré nega em emitir 

boleto em separado para pagamento. Ameaça ainda, em caso de não 

pagamento, aplicar sanções pedagógicas como a impossibilidade de entrar 

em laboratórios, hospital da instituição, realizar provas, retirar nome da 

lista de chamada, não realização de rematrícula e o consequente não 

aditamento do contrato para o segundo semestre de 2018. Argumenta que 

preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela 

qual requer o seu deferimento para determinar a imediata suspensão de 

toda e qualquer cobrança, além daquelas já suportadas 100% pelo FIES; 

que se abstenha de negativar o seu nome em razão dos valores 

discutidos nesta demanda, bem como proceda com a baixa de qualquer 

negativação caso já tenha sido lançado; se abstenha de bloquear os 

acessos ao sistema da instituição tais como: Ambiente virtual de 

aprendizagem AVA, portal do aluno, bem como ao campus universitário 

em todos os departamentos necessários para o curso de medicina, tais 

como: laboratórios, biblioteca, salas de estudo e etc., frequentar aulas, 

lista de chamada e, principalmente, realização das provas nas datas 

programadas; e por último, que todas as matrículas das semestralidades 

posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento 

das cobranças, enquanto perdurar a discussão desta demanda, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Requer, ainda, o deferimento dos 

benefícios da Justiça gratuita. A exordial veio acompanhada com os 

documentos pessoais, contrato, aditamentos e extrato financeiro. É o 

relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe: “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 a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier 

comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o 

periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a 

frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Extrai-se dos autos que 

a autora é beneficiária do Financiamento Estudantil – FIES em 100% da 

bolsa, desde 06 de março de 2015, como demonstra o contrato de 

financiamento (Id 13581872). A Cláusula Quarta confirma: “Clausula 

Quarta – Do Percentual do Financiamento – O valor financiado a cada 

semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos 

encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do 

percentual estabelecido neste contrato e sem seus aditamentos.” A autora 

assevera que a Instituição Educacional está realizando a cobrança 

indevida e a ameaça de impedir de acessar laboratórios, hospital da 

instituição, lista de chamada, realizar provas entre outros. Nesta fase de 

cognição sumária, demonstrado que a cobrança é indevida, eis que da 

análise do contrato (FIES), verifica-se que a Cláusula Terceira, Parágrafo 

Terceiro dispõe: “Cláusula Terceira – Do Limite de Crédito Global – Por este 

instrumento, o Agente Financeiro concede ao Financiado limite de crédito 

global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, 

durante 12 semestres, no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e 

cinco mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1º semestre 

de 2015, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil), acrescido do valor necessário 

para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 429.000,00 

(quatrocentos e vinte e nove mil reais), e adicionado de 25,00% (vinte e 

cinco por cento), R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), para 

atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no 

decorrer do curso. [...] PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de 

crédito global não for suficiente para cobertura do percentual de 

financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou 

quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com 

prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento 

do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal 

do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este 

Contrato.” Infere-se, portanto, que se houver eventual elevação de valor, 

já existe a previsão contratual para cobertura pelo FIES. Extrai-se, ainda, 

que a autora procedeu ao aditamento em todos os semestres 

subsequentes à assinatura do contrato, inclusive, com a manutenção do 

percentual inicialmente contratado - 100% - dos encargos educacionais. 

Portanto, em análise sumária do feito, verifico a presença dos requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, eis que os documentos 

demonstram que a autora contratou o financiamento estudantil, assim 

como procedeu com todos os aditivos semestrais. O perigo da demora 

resta amplamente demonstrado, eis que a continuidade da cobrança dos 

valores poderá impedir a autora em efetuar a rematrícula e o aditamento do 

contrato do financiamento estudantil, o que pode lhe causar sérios 

prejuízos, visto que poderá incorrer em quebra de contrato. Com estas 

considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar 

à ré: a) A imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas 

já suportadas pelo Fies em 100%, em especial o valor de R$ 4.493,98, 

relativo ao contrato n. 444.804.128, até o deslinde deste feito; b) se 

abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

em razão do débito supramencionado, bem como proceda a baixa, caso já 

tenha inscrito; c) se abstenha de bloquear acesso da autora ao sistema 

da instituição, campus universitário, frequentar aulas, lista de chamadas e 

realização de provas. d) e, ainda, que a autora não seja impedida de 

realizar as próximas rematrículas das semestralidades em razão do débito 

citado, enquanto perdurar a lide. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00, 

para o caso de descumprimento desta decisão. Por fim, defiro a inversão 

do ônus da prova. Designo o dia 25 de setembro de 2018 (25/09/2018) 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. Cite-se e intime-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita à autora. Intimem-se todos. Cuiabá, 12 de junho de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011066-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELLA PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011066-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda da inicial e concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. 

Trata-se de ação de exibição de documentos c/c indenização por danos 

morais e materiais e tutela de urgência proposta por Rodrigo Muller contra 

Bella Pietra Incorporadora e Construtora SPE Ltda., em que pretende, 

inicialmente, os documentos referentes a alteração contratual no que 

tange a alteração numérica da casa, bem como recibo de entrega de 

chaves. Narra o autor que firmou com a ré um contrato para aquisição da 

casa n. 60 do Condomínio Villagio Bella Pietra, porém, como a casa n. 57 

ficou pronta antes, as partes acertaram a alteração contratual. No entanto, 

embora tenha se mudado para a casa 57, até hoje a ré não lhe entregou a 

alteração do contrato, tampouco o recibo de entrega das chaves do 

imóvel. Além disso, o autor sustenta desídia da ré para com as infiltrações 

detectadas no imóvel, razão pela qual pugna, ao final, por indenização. Os 

documentos apresentados com a inicial comprovam que as partes 

firmaram contrato particular de promessa de compra e venda do lote 60, 

do Condomínio Urbanístico Villagio Bella Pietra, bem como que o autor se 

mudou para a casa de n. 57. Portanto, autor comprovou a sua legitimidade 
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e interesse em obter os documentos. À par destas considerações, 

determino que a ré apresente em juízo a alteração do contratual 

pretendida, bem como o recibo de entrega as chaves, em cinco dias. Em 

que pese o autor tenha informado o desinteresse na composição, a 

audiência de tentativa de conciliação somente não se realizará quando 

ambas as partes demonstrarem desinteresse – art. 334, §4º, inc, I do CPC. 

Designo o dia 22/10/2018 às 11h30min 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 o autor para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

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. Cuiabá, 8 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822756 Nr: 28904-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA VIEIRA DE ALMEIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELLE MARTINS TORTORELLI, TONY 

BICUDO PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido no 

item “1” da petição de fls. 102/103, 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.

Indefiro o pedido de item “3” da petição supracitada, pois se refere a 

procedimento distinto do presente.

Restando infrutífera a penhora de valores via sistema Bacenjud, defiro a 

expedição de mandado para penhora e avaliação.

Da penhora e avaliação, intimem-se as partes.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1272925 Nr: 28610-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCM GROUP TECMATIC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANOLI DESIGN MOVEIS LTDA ME, IZAIAS 

PINHEIRO MENDES DE ARAUJO, QUELIA CRISTINA AMARAL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY ZULAUF - OAB:3799/SC, 

JULIANE MUELLER - OAB:29524 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte interessada envie a GUIA DE 

RECOLHIMENTO e o COMPROVANTE DE PAGAMENTO da diligência do 

Oficial de Justiça. Deverá ser pago através do endereço 

eletrônico(ht tp: / /arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao) , 

enviando a cópia simples para esta secretaria, conforme a portaria nº 

002/2017– DF. Informo, outrossim, que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1125646 Nr: 21175-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Pereira Prado - 

OAB:14521

 Vistos etc.

Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro íntimo. Determino que os autos sejam 

remetidos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 937532 Nr: 53412-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:OAB/MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

da presente Ação ajuizada por Jurandir de Oliveira Bastos em face de 

Marcio Zalen Vieira e Cia LTDA, para: 01) Determinar que a Requerida 

proceda a transferência do veículo Renault Sandero, ano/modelo 

2009/2009, placas NJQ-4736, para o nome do Requerente; 02) Rejeitar o 

pedido de indenização por danos morais; e, 03) Condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que serão 

reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles, nos 

termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. 

A cobrança em face do Requerente ficará suspensa, por inteligência do 

artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita).Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1123711 Nr: 20333-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE CAMPOS FERNANDES E BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAUDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 
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OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da 

Reconvenção de fls. 53verso/55 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da inicial da Ação ajuizada por Karine Campos Fernandes e 

Brandão em face de Agemed Saúde S.A. para: 01) Tornar definitiva a 

tutela deferida às fls. 38/40; 02) Condenar a Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), com incidência de juros legais (1% ao mês) desde a citação e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da publicação da 

presente; 03) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais, assim como das custas relativas à Reconvenção, e de 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, cujo montante será revertido à Defensoria 

Pública.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 830180 Nr: 35903-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COELHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL ELIAS FARIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Pereira Prado - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRIZZIO FERREIRA 

CRUVINEL VELOSO - OAB:16436/O

 Vistos etc.

Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro íntimo. Determino que os autos sejam 

remetidos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 917191 Nr: 41563-77.2014.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY ROGÉRIO DE ARRUDA, ISONETE 

BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Redesigno a audiência de conciliação para 29 de outubro de 2018, às 

11hr30min, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 155.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1286787 Nr: 3859-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERONATO & FERONATO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR ALVES DE OLIVEIRA E CIA, SERGIO 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA DA S 

ARAUJO DA SILVA - OAB:8341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça que certificou que 

não foi possível proceder a citação pois no local funciona uma loja e não 

obteve informação sobre a pessoa a ser citada. Informo que, caso não 

sejam adotadas as medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

carta precatória será devolvida independentemente de cumprimento, nos 

termos do art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

da Justiça do CGJ do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 437693 Nr: 15517-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANYARA ANGELICA PEREIRA 

GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1042218 Nr: 42594-98.2015.811.0041

 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: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSSKY ASCHEIR - OAB:16449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 CERTIDÃO

CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu 

os correntes autos, oriundo da Sexta Vara Cível da Capital, com a 

finalidade de agendar sessão de mediação/conciliação, a qual foi 

designada para o dia 31 de outubro de 2018, às 08:30 horas.

Nos termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação 

– FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e advogados.

O referido é verdade e dou fé.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

ANA CAROLINA NUNES LOPES CANÇADO GARCIA

Analista Judiciária da Central de Conciliação e Mediação da Capital

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 903204 Nr: 32239-63.2014.811.0041

 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: JAIR RUVIERI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Villa Moreli - 

OAB:65716/PR, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para que informe, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço eletrônico corretamente do 

assistente técnico Hugo José da Silva, visto que o e-mail enviado para 

intimá-lo da perícia retornou.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1135250 Nr: 25203-96.2016.811.0041

 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: MARCELO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 
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procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 05 de setembro de 2018, a partir das 13h15m, devendo o(a) autor(a) 

comparecer no Centro Médico CPA, localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, 

lote 07 - CPAI (fundos do terminal rodoviário) telefone: 3641-7100, 

portando seus documentos pessoais, atestados e exames 

complementares (radiografias) que por ventura possa ser úteis a 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886110 Nr: 20601-33.2014.811.0041

 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: ARISTIDES JOVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 11 de setembro de 2018, a partir das 08h30m, devendo o(a) autor(a) 

devendo o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da 

Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, portando seus documentos pessoais, atestados e exames 

complementares (radiografias) que por ventura possam ser úteis a 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1132896 Nr: 24205-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDILSON MANOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos etc.Observa-se que houve a designação de audiência de 

instrução e julgamento, todavia, analisando detidamente os pontos 

controvertidos na lide, verifico a desnecessidade da oitiva de testemunhas 

e depoimento pessoal das partes para solução da controvérsia.Com 

efeito, o que solucionará os pontos questionados na demanda é a 

produção da prova atuarial pretendida pela Requerida (fl. 260).Em assim 

sendo, nos termos do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil, 

indefiro a produção de prova testemunhal e depoimento das partes e, por 

consequência, suspendo a audiência instrutória anteriormente 

designada.Sendo as partes legítimas e estando devidamente 

representadas, dou o feito por saneado.A produção de prova pericial 

postulada pela requerida faz-se necessária para aferir a existência ou 

não de abusividade no reajuste aplicado no caso concreto, cuja perícia 

deverá ser realizada por profissional da área de ciência atuarial eis que, o 

se que busca coibir é o aumento injustificado e desproporcional das 

parcelas avençadas, sem correspondência com [...]Para realização da 

prova pericial atuarial nomeio como perito judicial a empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da 

saúde, CEP 78.050.000, Cuiabá-MT.Desde já fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo[..]Intime-se o perito acima nomeado para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste a concordância da nomeação e, 

por consequência, caso positivo, apresente a proposta de honorários, nos 

termos do art. 465, §2º, I, do CPC.Com a manifestação do expert, 

intimem-se as partes e havendo concordância pela requerida, que efetue 

o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.Com o 

pagamento, intime-se o perito judicial para designar dia e hora para início 

dos trabalhos periciais.Da designação, intimem-se as partes e assistentes 

técnicos.Do laudo, às partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 19923 Nr: 13340-71.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE CRISTINA RANGEL FALCÃO GOMES DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO MARTINS 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT-21774-A, LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM - 

OAB:7616/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/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.: 1129789 Nr: 22928-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DIAS BOTTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON AILTON FERREIRA 

- OAB:OAB/SP 142.026

 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 Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1291755 Nr: 5490-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:5166

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial dos presentes Embargos à Execução, para determinar o 

prosseguimento da execução principal em apenso (cód. 932265), em 

todos os seus termos.Condeno o Embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Sem honorários, por ausência de manifestação da 

parte contrária.Intime-se a Defensoria Pública na forma da lei.Com o 

trânsito em julgado, translade cópia desta decisão aos autos de execução 

em apenso e, após, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008543-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONDES PAIVA SERRA (EXECUTADO)

EURIBETH ROSA PARANAGUÁ SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)
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Certifico que, procedo intimação da parte Autora, para, no prazo legal, 

comprovar nos autos a averbação na matrícula do imóvel.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017909-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONYETHY SOUZA WOUNNSOSCKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA CORTAT DA SILVA OAB - MT18706/O (ADVOGADO)

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-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)

 

Certifico que, designo o dia 05/11/2018, às 12:00 min 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024817-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA OAB - MT16176/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C M DE SOUZA TUPI PROVEDOR E COMERCIO DE EMBALAGENS - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1024817-78.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória, objetivando citação, onde a parte requerente é beneficiária da 

gratuidade da Justiça. Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atendam-se as disposições 

contidas no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, e as baixas 

pertinentes, disciplinadas pela CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024918-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JESUS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória nº1024918-18.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de 

Carta Precatória, cuja finalidade, traz matéria (Alimentos) de competência 

da Vara Especializada de Família e Sucessões, fundamentado no que 

dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, determino a imediata redistribuição 

desta missiva a uma das Varas Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá-MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017547-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERNANDES PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO THADEU PRADO DE MORAES OAB - MT11526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI (RÉU)

EDUARDO BARCAUI (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 15/10/2018, 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.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772193 Nr: 25290-91.2012.811.0041

 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: LUCI VANIA VILELA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE BELEZA ESPAÇO DELTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CENTRO DE BELEZA ESPAÇO DELTA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação ordinária de danos morais e materiais, 

onde em síntese almeja o requerente a condenação do requerido em 

danos morais e estéticos, por alegados danos que lhe foram infligidos pelo 

requerente.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 772193Vistos,Considerando 

que o endereço de folhas 120, trata-se do mesmo endereço indicado pelo 

Sistema Infojud, constante da correspondência devolvida às folhas 115, 

defiro o pedido formulado pela requerente as folhas 122/123.O pedido de 

citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, de todas as 

tentativas possíveis para localizar a parte requerida, assim, esgotados os 

meios disponíveis para localização da requerida, presente nos autos, a 

hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC.Cite-se a parte requerida 

Centro de Beleza Espaço Delta, por edital, conforme o pedido de folhas 

122/123, 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.Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo, que agende 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.Decorrido o prazo do edital, certifique-se. Não 

havendo manifestação da parte requerida nos autos, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, 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, 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, 1º de Agosto de 2018.Yale Sabo 

MendesJuiz de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793070 Nr: 47158-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI SANTOS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1055156 Nr: 48841-95.2015.811.0041

 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: LUCIANE CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls.176/178 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.: 951838 Nr: 837-27.2015.811.0041

 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: GERVAN MARQUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 04/10/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 8h30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066176 Nr: 53755-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS ANDRADE DOS REIS

 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

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 27/09/2018, 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.: 934360 Nr: 51622-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO 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: 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 01/11/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 08h30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373516 Nr: 10001-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE SANTOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Código do Processo nº 373516

Vistos,

 Acolho a manifestação formulada as folhas 123, sendo a parte executada 

assistida pela Defensoria Pública, deve a mesma ser intimada 

pessoalmente da decisão de folhas 118.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 918350 Nr: 42300-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEROCI DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca das 

informações de fls. 172/194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162643 Nr: 37021-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ALVES SANTO

 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:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, manifestar-se acerca da informação da 

devolução da carta precatória sem cumprimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122339 Nr: 19792-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABIA MOHAMAD OMAIS, FATIMA YASSINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA AMORIM, SANTOS BABY 

INFANTO JUVENIL STUDIO 13 LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21.536-O, JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:OAB/MT 

4834

 Código do Processo nº 1122339

Vistos,

 Trata-se de Execução Extrajudicial que a parte executada vem aos autos 

oferecer bens para garantia do Juízo.

 Em manifestação a parte exequente requer a penhora dos bens 

indicadas.

Estando o pedido instruído com o documento que comprova a propriedade 

dos bens oferecidos, pela parte executada, defiro a penhora requerida no 

pedido formulado às folhas 77/78, conforme dispõe o artigo 831 do CPC.

Lavre-se o Termo de Penhora dos bens indicados pelo executado as 

folhas 48/51, ficando a parte executada por este ato, constituída 

depositária (art. 845, § 1º, do NCPC).

 Intime-se a parte devedora da penhora, na pessoa do advogado, 

conforme preceitua o art. 841, § 1º, do NCPC,

A seguir, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, após, 

digam as partes no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 316760 Nr: 20150-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CESAR FADUL - 

OAB:3089/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMISTRONG RUTILHO 

CHARBEL MONTEIRO - OAB:10.461/MT, PAOLA REGINA POUSO 

GRACIOLI - OAB:8.709/MT

 Processo - Código nº 316760

Vistos,

Pretende a parte exequente a penhora de 30% (trinta por cento) da 

remuneração mensal da parte executada, até a quitação do débito 

exequendo.

Muito embora a jurisprudência pátria venha reconhecendo a possibilidade 

de mitigação até mesmo de verba salarial, visando garantir a efetividade e 

eficiência da execução, todavia, no presente caso, nota-se que não ouve 

o esgotamento dos meios tradicionais para satisfação do débito 

exequendo.

 Dessa forma, com fundamento no que dispõe o inciso IV do artigo 833 do 

CPC, indefiro o pedido formulado pela exequente as folhas 129/132.

 Não havendo indicação de outros bens pela parte exequente, determino a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir o valor 

exequendo, a ser cumprido na residência da parte executada, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 

do CPC/2015.

Expeça-se o necessário

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 43058 Nr: 12673-85.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA DA MORADA DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÉSAR DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAISSON ANDREI MARCANTE 

- OAB:11373/MT

 Certifico que conforme determinação de fls. 436, e certidão positiva do 

oficial de justiça de fls. 439, encaminho intimação do exequente da 

penhora realizada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109045 Nr: 14275-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DANIEL PORTILHO CANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 27/09/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 09:00 horas, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 751612 Nr: 3381-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca das Fls.120/135.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12449 Nr: 7169-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIMA VERDE, GISELE ADDOR 

ALVES CORREA LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21.439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais de fls. 

546/555.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1148101 Nr: 30832-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO FORTES GAMBARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 
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FERREIRA - OAB:10.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 903021 Nr: 32107-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE BEATRIZ BEZERRA ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, CASTORINA 

MÁRCIA DE CAMPOS ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 903021

Vistos,

 PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO.

No caso, verifica-se qua a ordem de expedição de Mandado de 

Adjudicação em favor do requerente determinada na sentença de folhas 

18/119, já transitada em julgado (fls. 120), deixou de ser cumprida.

 Dessa forma, determino o imediato cumprimento integral da sentença 

prolatada nos autos, conforme requer o exequente as folhas 125.

A seguir, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

apresentar nos autos a planilha do cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo a multa e os honorários fixados nesta fase de 

execução, ressaltando que em caso de eventual pedido de penhora 

eletrônica (Bacenjud/Renajud), deverá conter 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, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 713015 Nr: 6351-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MARIA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA - 

OAB:3446-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 313015

Vistos,

 O pedido formulado pela parte exequente as folhas 129/130, 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, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058888 Nr: 50439-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIZO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento do saldo remanescente de fls. 

122/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 94367 Nr: 33064-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FERREIRA MENDES, MARIA APARECIDA 

MENDES

 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: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT

 Código do Processo nº 94367

Vistos,

Trata-se de processo de Execução que a parte executada veio a óbito, 

tendo o exequente indicado o nome da viúva do executado, requerendo 

sua citação para fins de habilitação do Espolio ou Sucessores nos autos.

Verificando que a parte executada não tem advogado constituído nos 

autos, para que não haja futura alegação de nulidade, determino a 

intimação pessoal da viúva do executado Srª Maria Aparecida Mendes, ou 

seus sucessores no endereço indicado no pedido inicial, para cumprir o 

que estabelece o artigo 43 c/c 265, § 1º do CPC, procedendo a 

substituição processual, habilitando o Espólio ou Sucessores, no prazo de 

trinta dias, bem como, para constituir procurador nos autos, sob pena de 

prosseguir a execução a revelia.

Suspendo o andamento deste feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até 

que ocorra a substituição processual.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2014.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151441 Nr: 32333-40.2016.811.0041

 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: IRISMA NUNES DO NASCIMENTO, PAULO HERONCIO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR SÁVIO DAGA, CARLOS ALBERTO 

DAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manisfestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais de fls. 

90/97

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 362275 Nr: 32010-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO PINHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PIVA MOURATO 

- OAB:12..504

 Processo - Código nº 362275

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Judicial que a parte exequente vem aos 

autos requerer a busca de bens pertencente a parte 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.

Ressaltando, que a diligência junto a Receita Federal para busca de bens 

da parte executada, só é admitida excepcionalmente, 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 143/144, não 

havendo nos autos indicação de outros bens pelo exequente, 

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.

Defiro a expedição de ofício para inserção do nome da parte executada 

nos órgãos de restrição ao crédito, conforme estabelece os §§ 3º e 5º do 

artigo 782 do CPC, observando-se o estabelecido o § 4º daquele artigo.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820910 Nr: 27127-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSSYMARCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 01/11/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 08h:30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820304 Nr: 26545-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO TEIXEIRA MENDES

 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

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para manifestarem-se 

acerca das fls. 152/154.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160121 Nr: 36004-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES, HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, Haiana Katherine Menezes Follmann - 

OAB:OAB/MT 18024, NATALIA MATSUMOTO RECH - OAB:315093, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3.168-B

 Intimação das partes para, no prazo legal manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais de fls. 234-2343

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 394662 Nr: 30032-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, HIGINO ALEXANDRE 

PENASSO, JULIANO ANTONIO PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNARDO RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:10.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR CESTARI 

PENASSO - OAB:18427/B, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, retirar a carta 

precatória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 768460 Nr: 21353-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEM - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, 

ENGENHARIA E MANUTENAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1170385 Nr: 40344-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA APARECIDA MORAIS FERREIRA CURVO DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 01/11/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 08h30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1253453 Nr: 22250-28.2017.811.0041

 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: SINJUSMAT - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FIILHO - OAB:OAB/MT 13.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no artigo 62, artigo 64, §3º, artigo 286, 

todos do CPC c/c artigo 613, §2º da CNGC, DETERMINO a remessa dos 

autos ao juízo que jurisdiciona nos autos da ação principal indicada como 

pendente à esta demanda, o qual deverá ser informado pelo Autor a fim de 

que seja cumprido o ato.INTIME-SE o Requerente para que no prazo de 05 

(cinco) dias informe nos autos o juízo judicante da ação principal indicada 

como pendente, sob pena de remessa à sorteio no juízo competente. 

Decorrido o prazo assinalado in albis, DETERMINO a remessa dos autos à 

JUSTIÇA DO TRABALHO desta Comarca, com as homenagens do 

Juízo.Preclusa a via recursal, procedam-se as devidas anotações 

referente à baixa por incompetência e remetam-se os autos ao juízo 

competente, grafando nossas homenagens.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

06 de agosto de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 264930 Nr: 22749-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR KOCHENBORGER LEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LEFF PAZ - 

OAB:49287/RS, NILSON OGAYAR PAZ - OAB:7518/RS

 JEP/MT

Fls:

 Gab.

Processo Código nº 264930

 Vistos,

 A parte exequente vem aos autos informar a existência de crédito 

pertencente à parte executada nos autos do processo nº 1.090002313-3, 

que tramita no na 3ª Vara Cível da Comarca de Carazinho/PR, ao final, 

requer a penhora do crédito no rosto daqueles autos, até o limite do débito 

exequendo.

 Os documentos anexados aos autos as folhas 117/122, confirmam a 

existência de crédito pertencente ao executado.

Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 860, do Código do 

Processo Civil, defiro a penhora do crédito indicado pelo exequente às 

folhas 114.

 Expeça-se Carta Precatória ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Carazinho/PR, objetivando a penhora de crédito pertencente ao requerente 

ora executado, Marcos Cesar Kochenborges Leff, nos autos do processo 

nº 1.09.0002313-3, até o limite do valor exequendo, conforme requer o 

exequente.

Caberá ao exequente comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, com o recolhimento das custas e o pagamento da diligência 

para o cumprimento do ato deprecado, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção - artigo 485, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354224 Nr: 24607-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLI - OAB:10579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 354224

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde a parte 

exequente vem aos autos indicar um imóvel de propriedade da parte 

executada para penhora.

Estando o pedido instruído com a matrícula do imóvel (fls. 149/151), defiro 

a penhora requerida pelo exequente no pedido formulado as folhas 148, o 

que faço com fundamento na disposição contida no § 3º do artigo 523 do 

CPC.

Lavre-se o Termo de penhora nos autos, ficando a parte executada por 

este ato, constituída depositária (art. 845, § 1º, do CPC).

Cumpre ao exequente a averbação na matrícula do imóvel mediante a 

apresentação do Termo na respectiva Serventia Registral (CPC, artigo 

844), devendo este, comprovar nos autos, o registro da averbação da 

penhora.

Intime-se a parte devedora da penhora, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, conforme preceitua o art. 841, § 1º, do CPC.

A seguir, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado.

 Avaliado, digam as partes no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802088 Nr: 8548-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MACHADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls.157/162, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122617 Nr: 19885-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES MAGALHÃES SOUZA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 27/09/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 09h30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 785977 Nr: 39859-97.2012.811.0041

 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: COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATEC PRODUCTS COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA PELISSARE MOLINA - 

OAB:MT/14.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Processo Código nº 785977

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde a penhora Bacenjud obteve 
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resultado negativo, vindo o exequente requerer a penhora de bens da 

executada.

Posto isso, fundamentado o que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, defiro 

o pedido formulado pela parte exequente as folhas 138141, determino que 

se proceda a penhora de bens na sede da empresa executada, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 

do CPC, até o limite do valor exequendo.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076646 Nr: 58362-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-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 09h30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141268 Nr: 27962-33.2016.811.0041

 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: JOAB PAZ 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-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 09:00 horas, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 260915 Nr: 21479-36.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMBIO FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TERUO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR APARECIDO 

ANDREAZI - OAB:30941/PR, Dayse Guimarães Fernandes Balduino - 

OAB:13587/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo - Código nº 260915

Vistos,

Trata-se de Execução onde a parte executada não foi localizada no 

endereço indicado pelo exequente.

Dessa forma, considerando o teor da informação constante da certidão 

lavrada as folhas 106, indefiro o pedido formulado as folhas 111/113, por 

se tratar do mesmo endereço.

Intime-se a parte exequente, para no prazo de cinco dias, promover o 

normal andamento desta execução, efetuado as diligências necessárias a 

fim de suprir a falha existente nos autos, informando no feito o endereço 

da parte executada, sob pena de extinção - artigo 485, III e §1º, do CPC.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122617 Nr: 19885-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES MAGALHÃES SOUZA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767

 Processo n. 1122617

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o 

processo.

1. DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC).

2. Não há nulidades a declarar.

3. Da preliminar a apreciar:

 3.1) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO.

 O posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido.

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado.

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral.

4) Das questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória:

4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos.

5) Fixo como regra de distribuição do ônus da prova o disposto no caput 

do artigo 373 do CPC, máxime porque não se verifica a incidência de 

hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das partes 

envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 

373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do 

§3º do artigo 357 do mesmo diploma.

Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em 

caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático.

 6) As questões de direito relevantes para a decisão do mérito consistem 

em: A responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de 

indenização por invalidez equivalente ao grau de incapacidade 

constatado, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e 

incidência de correção monetária desde a edição da MP n. 340/2006. 

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 

de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015).

7) Das provas: Diante da controvérsia existente no presente feito, a 

ensejar realização de prova pericial médica, o que fica determinado pelo 

Juízo com amparo no disposto no art. 357, III e 370 do CPC.
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Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do pagamento 

das despesas decorrentes de perícia quando determinada de ofício pelo 

juízo, todavia, no caso em tela como a parte Autora é beneficiária da 

justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 

95 do CPC.

Sendo assim, NOMEIO como Perito Judicial o médico Dr. LINDOLFO 

ARAUJO FILHO, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, 

podendo ser encontrado na Av. Ramiro de Noronha, nº 966, Bairro Duque 

de Caxias, CEP: 78043-272 - Cuiabá-MT ou pelos Telefones nº (65) 

3624-4222, ou 99981-4168, para realizar perícia na parte Autora, 

observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual fixo o prazo de 

30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início dos trabalhos.

Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço 

a ser prestado, arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e 

cem reais).

Com a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016.

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes.

 Sobrevindo manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor 

correspondente à sua cota parte dos honorários periciais.

 Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte 

Autora para comparecimento no local indicado pelo perito para ter início 

aos trabalhos (art. 474 do CPC).

8) Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos).

9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC).

10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122617 Nr: 19885-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES MAGALHÃES SOUZA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/11/2017, a partir das 13:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Miranda Reis, nº 61, Bairro: 

Centro, Cuiabá - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122617 Nr: 19885-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES MAGALHÃES SOUZA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767

 Vistos,

O Perito nomeado neste processo não foi localizado para ser intimado no 

endereço por ele indicado.

A certidão lavrada as folhas , relata que outras diligências foram 

empreendidas sem êxito, na tentativa de localizar o perito nomeado, sendo 

a destituição à medida que se impõe.

Isto posto, destituo do encargo de perito o Dr Lindolfo Araujo Filho, 

nomeado pela decisão de folhas.

Nomeio como Perita Judicial nestes autos, a Drª Marisa Fernanda Vieira 

Tavares, cadastrada junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com 

endereço na Av. Bosque da Saúde nº 355, Aptº 501 – Ed. Salvador Dali, 

CEP. 78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3642-5241 (res.), 

65 3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, para realizar perícia médica 

na parte requerente, independente de compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se a Perita para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o 

encargo (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, será 

expedida em seu favor CERTIDÃO para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, conforme disposto nos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 

507, e seguintes da CNGC/TJMT/2016, após a apresentação do laudo 

pericial.

Aceitando a perita encargo, cumpra-se a decisão acima mencionada em 

sua integralidade.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 749307 Nr: 1379-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERACILDA DUTRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PINHEIRO 

GONSALVES - OAB:17.151/DF

 Código – 749307.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 286 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 275/282 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. 282 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 286.

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, 06 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 260050 Nr: 21240-32.2006.811.0041

 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: Willian Khalil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI - OAB:10042/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 723674 Nr: 19283-20.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA ALVES DA SILVA RAMOS, JUSCINEI 

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSO FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORLANDO MURARO 

SILVA - OAB:12.130-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1043239 Nr: 43121-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da proposta dos honorários periciais, em fls. 

161/166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109933 Nr: 14619-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANEIDE VIEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da proposta dos honorários periciais de fls. 

120/125.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 987029 Nr: 17168-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 29723 Nr: 607-59.1990.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MIRANDA, LUIZ CARLOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Oliveira Itacaramby, Francisco Manoel 

Itacaramby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, PAULO J. 

ARAUJO - OAB:2057/DF

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 400930 Nr: 33657-12.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:OAB/MT 5.652, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 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 09h30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 869074 Nr: 8841-87.2014.811.0041

 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: GILCIMAR BERMOND RUZENNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAUJO SIQUEIRA - 

OAB:39549, PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585/MT, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249

 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.: 908659 Nr: 35951-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARDOSO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE M.T. - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, “a” do CPC, HOMOLOGO O 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO levado a efeito pela 

parte Requerido FRANCISCO CARDOSO DE ANDRADE para ADJUDICAR 

em favor do Requerente ORLANDO MARQUES, o imóvel situado na Av. 

dos Trabalhadores, Residencial Santa Inês, bloco 26, apartamento 204, 

bairro Carumbé em Cuiabá-MT , conforme contrato de compra e venda de 

fls. 14, junto ao Cartório do 3º Oficio de Cuiabá.Consigno que a sentença 

prolatada substitui a declaração de vontade do promitente vendedor, e 

possui força executiva própria (executiva lato sensu), o que possibilita o 

registro para fins de transmissão de domínio, conforme a norma do art. 

466-A vigente à época dos fatos, com redação atual do art. 501 do 

CPC.EXPEÇA-SE a carta de adjudicação, como título de propriedade, 

devendo a parte Autora comprovar o pagamento de todos os impostos e 

taxas no momento do seu registro no cartório competente, conforme 

determinado pela Lei de Registros Públicos e demais Leis que tratam da 

matéria.Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 
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processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.800,00 (hum 

mil e oitocentos reais), nos termos do artigo 85 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se.Cuiabá, 07 de agosto de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 360563 Nr: 30555-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO JOAQUIM FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 309475 Nr: 17451-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA ANA BRUGNERA ZAMBENEDETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 309475

Vistos,

 Trata-se de processo de Execução que a parte exequente vem aos autos 

indicar um imóvel de propriedade da parte executada para penhora.

Estando o pedido instruído com a matrícula do imóvel (fls. 87), defiro a 

penhora requerida pelo exequente no pedido formulado as folhas 85/86.

Lavre-se o Termo de penhora nos autos, ficando a parte executada por 

este ato, constituída depositária (art. 845, § 1º, do CPC).

Cumpre ao exequente a averbação na matrícula do imóvel mediante a 

apresentação do Termo na respectiva Serventia Registral (CPC, artigo 

844), devendo este, comprovar nos autos, o registro da averbação da 

penhora.

Intime-se a parte devedora da penhora, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, conforme preceitua o art. 841, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se carta precatória a Comarca 

de Nova Mutum/MT, objetivando a Avaliação do Bem Penhorado, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Caberá a parte exequente no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos 

autos, a distribuição da Carta Precatória, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §1º, 

do CPC/2015.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 388280 Nr: 24124-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Código do Processo nº 388280

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo extrajudicial onde a parte exequente vem 

requerer a penhora de crédito pertencente a parte executada para 

penhora.

No caso, verifica-se que o pedido formulado pelo exequente, encontra-se 

desacompanhado do documento probatório da existência do crédito 

indicado.

Do Sistema Apolo pode-se verificar que o processo indicado pelo 

exequente encontra-se arquivado.

Isto posto, intime-se o exequente para no prazo de cinco dias, anexar nos 

autos o documento probatório necessário da existência do crédito 

indicado a penhora, para posterior apreciação do pedido, sob pena de 

indeferimento.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 727358 Nr: 23216-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PEREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Código do Processo nº 727358

Vistos,

 Trata-se de processo de execução onde o exequente vem aos autos 

informar o descumprimento do parcelamento pela exequente, requerendo 

o prosseguimento do feito.

No caso verifica-se que a parte exequente, deixou de apresentar nos 

autos o cálculo da dívida exequenda.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

apresentar nos autos a planilha do cálculo atualizado do débito 

exequendo, descontando o valor já recebido, ressaltando que em caso de 

eventual requerimento de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o pedido 

deverá conter todas as informações necessárias para realização do ato, 

tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ da parte 

executada e o valor atualizado da dívida, para posterior prosseguimento 

do feito, sob pena de indeferimento.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740315 Nr: 37021-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO BRASILEU ESTRAL, CONSTANÇA 

SILVA ESTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 740315

Vistos,

 Nesta Ação de Execução Titulo Extrajudicial o exequente vem aos autos, 

indicar um imóvel pertencente à parte executada para penhora.

Estando o pedido instruído com a matrícula do imóvel, conforme documento 

acostado às folhas 52/54 e a informação de folhas 59/61, defiro o pedido 

formulado pela parte exequente.

Lavre-se o Termo de penhora nos autos, ficando a parte executada por 

este ato, constituída depositária (art. 845, § 1º, do CPC).

Cumpre ao exequente a averbação na matrícula do imóvel mediante a 
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apresentação do Termo na respectiva Serventia Registral (CPC, artigo 

844), devendo este, comprovar nos autos, o registro da averbação da 

penhora.

Intime-se a parte devedora da penhora, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, conforme preceitua o art. 841, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se, avalie-se o imóvel penhorado, a seguir, 

digam as partes em 05(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800625 Nr: 7050-20.2013.811.0041

 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: MARIZI DE ALMEIDA IVANAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 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) VICTOR HUGO 

VIDOTTI, para devolução dos autos nº 7050-20.2013.811.0041, Protocolo 

800625, 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.: 179394 Nr: 26647-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO BASSO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERITO PINHEIRO DUARTE - 

OAB:3602/MT, ALCEBIADES JOSE BONFIM - OAB:3210

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DE 

SOUZA BONFIM, para devolução dos autos nº 26647-87.2004.811.0041, 

Protocolo 179394, 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.: 1054615 Nr: 48581-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO 

GABRIEL LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IT DEFANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BAILAO SERRA - 

OAB:42394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1054615

Vistos,

Nesta Execução de Titulo Extrajudicial o executado foi citado por edital, em 

manifestação o exequente vem requerer para garantia da dívida, a 

realização de arresto eletrônica via Renajud, indicando de um veículo de 

propriedade da parte executada.

A legislação processual vigente prevê a possibilidade de realização do 

arresto on line, quando não encontrado o executado para citação pessoal, 

como no presente caso.

 Dessa forma, defiro o arresto eletrônico requerido as folhas 74, a fim de 

assegurar a efetivação de futura penhora nesta execução de Título 

Extrajudicial, conforme admite o artigo 854 do CPC.

 Formalize-se no Detran via Sistema Renajud, a penhora do veículo 

indicado, pelo exequente.

A pesquisa realizada no Detran, obteve resultado positivo, sendo 

penhorado um veículo registrado em nome do executado IT Defante ME, a 

saber: Marca e Modelo M. BENZ/ATEGO 22425 – Placa NPP6507 - MT, 

conforme relatório anexado no feito, o qual constituo como Termo de 

Penhora.

Tratando-se de executado revel deverá o mesmo, ser intimado do arresto 

acima formalizado, por edital, com prazo de 20 dias, nos termos do que 

dispõe o artigo 256, incisos I e II do CPC.

Decorrido o prazo dos embargos, certifique-se.

Não havendo manifestação da parte executada, voltem-me os autos 

conclusos, para nomeação de Curadora Especial, conforme dispõe o 

artigo 72 do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132186 Nr: 23958-50.2016.811.0041

 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: ELIZEU ANTUNES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

declaro inexistente o débito ora discutido e CONDENO a parte Requerida 

CLARO AMERICEL S/A, pagar para o Requerente, ELIZEU ANTUNES 

FERRAZ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ).CONDENO 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.CONDENO a parte Autora ao pagamento da multa 

estabelecida pelo §8º do art.334 do CPC, por ter praticado ato atentatório à 

dignidade da Justiça, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da 

causa.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

07 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 921388 Nr: 44252-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, 

CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431/MS

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

declarar a rescisão do contrato e inexigível o débito ora discutido, bem 

ainda, CONDENAR a Requerida, CLARO S/A (INCORPORADORA DA 

SOCIEDADE NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A), pagar a Requerente, 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) 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 a execução da sentença nos 
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termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 332670 Nr: 3557-11.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVERGINA JESUS DE PINHO, ARETINO CELSO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA, JULIO CESAR PEREIRA 

JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9.461-MT, BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - OAB:9461 

MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, MIRO AGOSTINHO DAS 

NEVES - OAB:12.818/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal manifestar-se nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de 

fls. 793/794.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1121450 Nr: 19436-77.2016.811.0041

 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: EDSON MARQUES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F F RONDON DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941

 Código: 1121450

VISTOS,

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias:

 a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC);

 b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

 c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 07 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1045865 Nr: 44304-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA MELINA SILES MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON SILES ALVARADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O

 Código: 1045865

VISTOS,

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias:

 a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC);

 b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

 c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 07 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1017213 Nr: 30667-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO REYNALDO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo código n° 1017213

VISTOS,

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos TODAS as faturas de consumo de energia elétrica referente aos 

meses dos depósitos consignados em juízo, bem ainda manifestar quanto 

a inadimplência apontada pela Requerida as fls.168.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094522 Nr: 8209-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MITSUO YABUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - 

OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls.91/98 foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada (autor) 

para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 794582 Nr: 897-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSYE EKIL MONTEIRO AUERSWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 05/11/2018, às 12h30min 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886468 Nr: 20879-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DA SILVA SOUZA, ERALDO SOARES 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 05/11/2018, às 08h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874207 Nr: 12809-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOS COMERCIO E LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA., 

MARIA SUZANA DE MATOS GRAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, TÂNIA MARTA ZANCANARO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO APARECIDO GONTIJO - 

OAB:OAB/GO 25.372, VINICIUS BUENO DE MATOS - OAB:17.461 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 05/11/2018, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813463 Nr: 19935-66.2013.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH SILVA MOTTA, TASSIA 

PASCHOIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, NAIRA NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - 

OAB:13.662/MT, Talita Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19685, 

VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCHIETA - OAB:17.687/MT, JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - 

OAB:19462, MARCELO AUGUSTO MOTA SOARES - OAB:OAB/MT 

18555

 Certifico que, designo o dia 05/11/2018, às 09h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 756515 Nr: 8624-15.2012.811.0041

 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: KELLY FABIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 05/11/2018, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021138-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS IARA COELHO PHILIPPI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021138-70.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Extrai-se dos autos que o 

cerne da questão é a realização de cobrança supostamente indevida, 

perpetrada pela Requerida em desfavor da Autora, sob coação/recusa a 

realizar a matricula da Requerente no 2º semestre/2018 e demais atos 

coercitivos sobre os dados do Autor. Contudo, para corroborar o alegado, 

o Requerente anexou aos autos prova da regularidade do aditamento 

semestral realizado sobre o contrato de financiamento estudantil 

(Id.14168152 ao Id.14168180 pág.7), bem como extratos de lançamentos 

financeiros, em que se observa a utilização de serviços extracurriculares 

pela Autora, com inúmeros registros de “em aberto” e “negociado” 

(Id.14168211 pág.1 a 7). Todavia, forçoso crer que inexista qualquer 

pendencia curricular onerosa em desfavor da Autora, com tantos débitos 

extracurriculares registrados em seu histórico acadêmico, os quais parte 

deles assinalam a “negociação” entre os contratantes (IES e Autor), de 

sorte que essa inconsistência, aliado a ausência de prova da recusa da 

Ré em matricular a Autora no 2º semestre/2018, e ausência de prova do 

verdadeiro motivo da suposta recusa, macula a verossimilhança 

indispensável ao deferimento do pedido de tutela provisória, afastando, 

por consequência a probabilidade do direito perseguido. Esclareço que, 

havendo reprovação em determinada disciplina e/ou reprogramação do 

plano pedagógico originário para compensação das matérias, decorrente 

de mútua deliberação das partes, o respectivo impacto financeiro será 

suportado individualmente pelo contratante/aluno, o que justificaria a 

existência de débito extracurricular dessa magnitude, sendo seguro que a 

Autora instrua os autos com elemento de prova que indique o 

acompanhamento fidedigno do plano pedagógico com êxito 

contemporâneo das disciplinas (aprovação na sequência do plano), a fim 

de roborar a verossimilhança da alegada cobrança indevida imputada à 

Ré. 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) A grade curricular do curso de graduação contratado (Medicina) 

e executado pela Autora, bem como elementos de prova que indiquem a 

aprovação regular de todas as disciplinas de acordo com a proposta 

pedagógica, esclarecendo a existência de reprovação e remanejamento 

de disciplinas a pedido da Requerente, sob pena de indeferimento 

total/parcial do pedido de tutela. 2) Elementos que comprovam a recusa da 

IES Ré em realizar a matrícula da Autora no 2º semestre/2018 e o motivo 

concreto da recusa, sob pena de indeferimento total/parcial do pedido de 

tutela. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 
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hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas, merecendo destaque o comprometimento integral 

do período diário da Autora na formação acadêmica exigida do curso 

contratado (Medicina), que corrobora para a inexistência de renda própria 

decorrente de atividade laborativa. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024178-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MATHEUS ROCHA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1024178-60.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Extrai-se dos autos que o 

cerne da questão é a realização de cobrança supostamente indevida, 

perpetrada pela Requerida em desfavor do Autor, sob coação/recusa a 

realizar a matricula do Requerente no 2º semestre/2018 e demais atos 

coercitivos sobre os dados do Autor. Contudo, para corroborar o alegado, 

o Requerente anexou aos autos prova da regularidade do aditamento 

semestral realizado sobre o contrato de financiamento estudantil 

contratado (Id.14534096 pág.2 ao Id.14534119), bem como extratos de 

lançamentos financeiros, em que se observa a utilização de serviços 

extracurriculares pelo Autor, com inúmeros registros de “aberto” e 

“renegociado” (Id1434100 pág.7 a 10). Neste ponto, chama a atenção o 

termo de confissão de dívida envolvendo as partes (Id.14534102), que o 

Requerente alega ter sido informado pela Ré que o montante resulta, da 

diferença financeira da mensalidade regular do curso frequentado e o 

valor adimplido pelo FIES, e que por isso não poderia realizar a rematrícula 

sem adimplir o valor confessado (R$13.455,94). Todavia, forçoso crer que 

inexista qualquer pendencia curricular onerosa em desfavor do Autor, 

com tantos débitos extracurriculares registrados em seu histórico 

acadêmico, os quais parte deles assinalam a “renegociação” entre os 

contratantes (IES e Autor), de sorte que essa inconsistência, aliado a 

ausência de prova da recusa da Ré em matricular o Autor no 10º período 

do curso e do verdadeiro motivo, macula a verossimilhança indispensável 

ao deferimento do pedido de tutela provisória, afastando, por 

consequência a probabilidade do direito perseguido. Esclareço que, 

havendo reprovação em determinada disciplina e/ou reprogramação do 

plano pedagógico originário para compensação das matérias, decorrente 

de mútua deliberação das partes, o respectivo impacto financeiro será 

suportado individualmente pelo contratante/aluno, o que justificaria a 

existência de débito extracurricular dessa magnitude, sendo seguro que o 

Autor instrua os autos com elemento de prova que indique o 

acompanhamento fidedigno do plano pedagógico com êxito 

contemporâneo das disciplinas, a fim de roborar a verossimilhança da 

alegada cobrança indevida imputada à Ré. 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) A grade curricular do curso de 

graduação contratado (Medicina) executado pelo Autor, bem como 

elementos de prova que indiquem a aprovação regular de todas as 

disciplinas de acordo com a proposta pedagógica, esclarecendo a 

existência de reprovação e remanejamento de disciplinas a pedido do 

Requerente, sob pena de indeferimento total/parcial do pedido de tutela. 2) 

Elementos que comprovam a recusa da IES Ré em realizar a matrícula do 

Autor no 2º semestre/2018 e o motivo concreto da recusa, sob pena de 

indeferimento total/parcial 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, 

merecendo destaque o comprometimento integral do período diário do 

Autor na formação do curso de graduação contratado (Medicina), que 

corrobora para a inexistência de renda própria decorrente de atividade 

laborativa. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021787-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINA SEBASTIANA LEMES DE BARROS MATEUS (EXECUTADO)

BARROS MATEUS SUPERMERCADO LTDA - EPP (EXECUTADO)

GILVAN BICALHO MATEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1021787-35.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SE-DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: BARROS MATEUS SUPERMERCADO 

LTDA - EPP, GILVAN BICALHO MATEUS, ELINA SEBASTIANA LEMES DE 

BARROS MATEUS W Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, 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 mandado 

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. Considerando que, na gradação legal do art. 835 

do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, 

assim como que a penhora de recursos financeiros é feita via sistema 

eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha 

efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos 

conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. Não 

localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para 

efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo 

Civis. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024442-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ZERA DE CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAONNY ARRUDA FALCAO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024442-77.2018.8.11.0041 AUTOR: IZABEL ZERA DE 

CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL RÉU: RAONNY ARRUDA FALCAO W 

Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 
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integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois a parte autora, em que pese tenha se 

qualificado como técnica em informática, deixou de juntar aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a sua renda atual. Ademais, a existência 

de despesas mensais não comprovam, por si só, a sua incapacidade 

econômica para arcar com o valor das custas processuais, as quais, in 

casu, considerando o valor da causa, não devem atingir quantia 

demasiadamente elevada a ponto de comprometer o sustento da parte 

autora, mormente diante da possibilidade de parcelamento das mesmas. 

Nesses casos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos atuais que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Ademais, compulsando os 

documentos carreados aos autos, verifica-se que a requerente também 

deixou de instruir a inicial com a procuração. Dessa feita, INTIME-SE a 

parte autora para, no mesmo prazo supra, regularizar a sua 

representação, com a juntada de procuração devidamente assinada, sob 

pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Atendidas as determinações judiciais ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1024348-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DA COSTA MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELENA MELLO OAB - MT16093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024348-32.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: NOEL DA 

COSTA MONTEIRO EXECUTADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL - SANECAP, MUNICIPIO DE CUIABA W Vistos. Trata-se de 

Execução ajuizada por Noel da Costa Monteiro em desfavor de Município 

de Cuiabá. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição 

inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente, a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028342-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

WALDSON DUARTE DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1028342-05.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FLYTOUR AGENCIA 

DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXECUTADO: DELTA OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, WALDSON DUARTE DE ARRUDA M 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, 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 mandado 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. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 
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arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030643-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CRISTOVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019359-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE LIMA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019359-80.2018.8.11.0041 AUTOR: LAURA 

CRISTINA DE LIMA SANTOS RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA AT 

Vistos. Considerando a desistência do pedido de tutela de urgência, e 

ainda, considerando que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pelos 

documentos apresentados no movimento Id. nº 13973195, pág.3, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030914-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO LUIZ GUEDES (AUTOR)

ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 
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dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027398-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018002-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018002-02.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

ROBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035919-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOVALDO CELADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006387-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002624-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR PEREIRA FRANCA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021645-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA BARROS (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021645-02.2016.8.11.0041 AUTOR: LUIZ PEREIRA 

BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por 

Luiz Pereira Barros em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o 

pagamento integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à 

fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id nº 13258652), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

13621238). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017734-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JUCINEI BRITO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017734-45.2017.8.11.0041 AUTOR: RAIMUNDO 

JUCINEI BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do Seguro DPVAT 

ajuizado por Raimundo Jucinei Brito em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros, todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico 

que o pagamento integral do valor da condenação ocorreu antes de 

deflagrada à fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista que a 

parte requerida comunicou o pagamento da condenação (Id nº 13074481), 

com a concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

13316265). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003940-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOMAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001150-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001150-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO BATISTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LEMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001047-90.2017.8.11.0041 AUTOR: RONALDO 

LEMES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Ronaldo Lemes de Souza em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento 

integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id nº 13261081), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

13686740). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032912-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSLENO OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLME IVO BELLANDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034646-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JASLYNNE LAIS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000836-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DOS EMPR NOS GRUPOS DO COM O EST DE M GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 
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as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019649-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019649-66.2016.8.11.0041 AUTOR: LUCAS DA 

SILVA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TRINDADE LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000400-95.2017.8.11.0041 AUTOR: SANDRA 

TRINDADE LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizado por Sandra Trindade Lopes de Arruda em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id nº 13071246), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (Id nº 13261992). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000712-71.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO DA 

SILVA GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Leonardo da Silva Gomes em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento 

integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id nº 13638369), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

13686295). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006282-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES SILVA MASCARANHAS (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006282-38.2017.8.11.0041 AUTOR: THALES SILVA 

MASCARANHAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do Seguro 

DPVAT ajuizado por Thales Silva Mascaranhas em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, verifico que o pagamento integral do valor da condenação ocorreu 

antes de deflagrada à fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista 

que a parte requerida comunicou o pagamento da condenação (Id nº 

13252568), com a concordância da patrona da parte autora acerca dos 

valores (Id nº 13317915). Dessa forma, estando evidenciado o 

adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em 

razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito 

é medida que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo 

que determino a expedição de alvará com a transferência dos valores 

para a conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais 

para tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados 

os autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018074-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ALMEIDA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018074-86.2017.8.11.0041 AUTOR: ARTUR ALMEIDA 

DE PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizado por Artur Almeida de Pinho em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifico que o pagamento integral do valor da condenação ocorreu antes 

de deflagrada à fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista que a 

parte requerida comunicou o pagamento da condenação (Id nº 13039631), 

com a concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

13072615). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003612-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou 

contestação, inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. 

Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os 

autos conclusos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031380-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GONCALVES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES OAB - 776.664.027-91 

(PROCURADOR)

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (RÉU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou 

contestação, inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. 

Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os 

autos conclusos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037261-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO PORTILHO ALFONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037261-80.2017.8.11.0041 AUTOR: RANULFO 

PORTILHO ALFONSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015646-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA PESSOA ESTEVAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015646-34.2017.8.11.0041 AUTOR: ADILSON 

FERREIRA PESSOA ESTEVAM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032085-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCENILDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032085-23.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCENILDO 

GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA CANDIDO DE SOUZA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001145-75.2017.8.11.0041 AUTOR: OLIVEIRA 

CANDIDO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizado por Oliveira Candido de Souza em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifico que o pagamento integral do valor da condenação ocorreu antes 

de deflagrada à fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista que a 

parte requerida comunicou o pagamento da condenação (Id nº 12808723), 

com a concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

13410500). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000855-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURO NASCIMENTO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000855-60.2017.8.11.0041 AUTOR: AURO 

NASCIMENTO LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Alan Laino Clein em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento 

integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id nº 13619919), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id nº 

13686556). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os 

autos. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038246-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024669-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOARES DE BARROS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024669-67.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE AUGUSTO 

SOARES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14590564). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 
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recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 07.08.2018, às 16:43.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023975-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CRISTINA AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023975-98.2018.8.11.0041 AUTOR: LORENA 

CRISTINA AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14503111). 

Da mesma forma, o arquivo de vídeo apresentado não fornece qualquer 

informação acerca da data de ocorrência dos fatos, nem especifica a qual 

beneficiário do seguro seria relativa à tentativa de protocolo. Ocorre que, 

além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na referida ata 

notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal documento 

não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 07.08.2018, às 16:43.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024049-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI PARREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024049-55.2018.8.11.0041 AUTOR: SILVANEI 

PARREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14516730). 

Da mesma forma, o arquivo de vídeo apresentado não fornece qualquer 

informação acerca da data de ocorrência dos fatos, nem especifica a qual 

beneficiário do seguro seria relativa à tentativa de protocolo. Ocorre que, 

além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na referida ata 

notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal documento 

não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 
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indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 07.08.2018, às 16:43.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024434-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe de Oliveira Alexandrino (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024434-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FELIPE DE 

OLIVEIRA ALEXANDRINO REQUERIDO: AVIANCA M Vistos. Designo o dia 

12.09.2018 às 15h30min para a inquirição da testemunha CAMILA 

FERNANDA DE SOUZA. Considerando o que preconiza o art. 455 do 

Código de Processo Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte interessada 

intimar a(s) testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do local da 

solenidade designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se 

preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de 

intimação, sob pena de, em caso de não comparecimento ou de inércia na 

realização da intimação, ser considerado como desistência da inquirição 

da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil). 

Comunique-se ao r. Juízo Deprecante da data designada para realização 

do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, 

advertindo de que a ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade 

acarretará em dispensa da produção da prova e devolução imediata da 

missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo 

Civil). Às providências, com observância das disposições pertinentes da 

CNGC. Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024558-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN CAMINHOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024558-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROBERTO 

CARLOS DOS SANTOS REQUERIDO: GOLDEN CAMINHOES LTDA M 

Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002343-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002343-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JANIO DA 

CUNHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a 

inicial com requerimento administrativo que não atende as determinações 

legais. Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 

5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em 

vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de 

todos os documentos necessários, assim como que, também por 

expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

deve receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, 

entendo que o requerimento administrativo válido a caracterizar a 

presença do interesse de agir é aquele que relacione todos os 

documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de 

recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento com 

expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de 

haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 11840443, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021261-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

ODMAR SOARES DE AMORIM (EXECUTADO)

ELISANGELA DE ALMEIDA AMORIM (EXECUTADO)

RODRIGO LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021261-68.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: CVL 

IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: RODRIGO LEITE DA SILVA, JOANA 

LEITE DA SILVA, ODMAR SOARES DE AMORIM, ELISANGELA DE 

ALMEIDA AMORIM W Vistos. Trata-se de Ação de Execução, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por CVL Imóveis Ltda –ME em desfavor de 

Rodrigo Leite da Silva, Joana Leite da Silva, Odmar Soares de Amorim e de 

Elisangela de Almeida Amorim. Compulsando os autos, vislumbro que a 

autora CVL Imóveis Ltda-ME pleiteia em nome próprio direito do proprietário 

do imóvel relativo ao pagamento dos alugueis. Pois bem. Como bem 

pontuou a Ministra Nancy Andrighi por ocasião do julgamento do REsp n.º 

1.252.60, a imobiliária, por força do mandado outorgado pelo locador, pode 

ajuizar ação visando a satisfação do débito desde que realizada em nome 

do autor. Ocorre que, na presente ação, a autora busca em nome próprio 

direito alheio, prática vedada nos termos do art. 18 do Código de Processo 

Civil, salvo às hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico. A 

legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Inquilinato, não 

garante a imobiliária legitimidade para substituir processualmente o 

locador, razão pela qual a administradora poderá ingressar apenas como 
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representante do proprietário e não como sua substituta processual. À 

propósito, colaciono os seguintes julgados: “LOCAÇÃO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PARA RECONHECER A 

ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL 

LOCADO, BEM COMO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO EM 

RELAÇÃO À LOCADORA. MANUTENÇÃO. Da decisão. Termo de 

Confissão de Dívida firmado entre a administradora do imóvel e a locatária, 

sem prévia demonstração de antecipação do crédito à locadora para 

consolidação da cessão. Impossibilidade de a administradora pleitear em 

nome próprio débitos locatícios. Ausência de solidariedade entre locadora 

e administradora do imóvel. Interrupção da prescrição, decorrente do 

ajuizamento de anterior execução de título extrajudicial pela administradora 

que não aproveita à locadora. Exegese do art. 204, caput, do Código Civil. 

Prazo prescricional trienal, ex vi do disposto no art. 206, § 3º, I, do Código 

Civil. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP; APL 

1004160-38.2016.8.26.0019; Ac. 11562970; Americana; Trigésima 

Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de 

Oliveira; Julg. 21/06/2018; DJESP 28/06/2018; Pág. 2151). “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO. I. A 

administradora de imóveis atua como representante do proprietário do 

bem, estando legitimada apenas a promover atos de administração, sendo, 

portanto, mera gestora do imóvel. Ainda que tenha recebido poderes 

negociais da locatária, não possui legitimidade processual para figurar no 

polo ativo de ação judicial que tenha por fundamento o contrato de 

locação. II. Não sendo a apelante titular da pretensão deduzida, não pode 

pleitear em juízo direito alheio em nome próprio, sendo correto o 

reconhecimento de sua ilegitimidade ativa. III. Negou-se provimento ao 

recurso.” (TJDF; APC 2018.01.1.003074-8; Ac. 109.0732; Sexta Turma 

Cível; Rel. Des. José Divino; Julg. 18/04/2018; DJDFTE 25/04/2018). Assim 

sendo, com fulcro no art. 801 do Código de Processo Civil, determino seja 

a parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR 

a petição inicial, a fim de regularizar o polo ativo da ação, sob pena de 

indeferimento. Atendida a determinação ou decorrido o prazo para tanto, 

retorne-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024341-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024341-40.2018.8.11.0041 AUTOR: JORGE DE 

ARAUJO LAFETA NETO RÉU: ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA SOUSA 

V Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor está 

qualificado como medico, situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. Nesses casos, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos atuais que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 
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que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018658-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CUIABA SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE SONEMBERG PINHEIRO (EXECUTADO)

VALDIR PINHEIRO DE GODOY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018658-22.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CUIABA SHOPPING EXECUTADO: IVETE SONEMBERG 

PINHEIRO, VALDIR PINHEIRO DE GODOY W Vistos. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial na qual a parte exequente almeja o recebimento de 

cotas condominiais relativas ao imóvel representado pela sala 37, do 

Shopping Tabor, situado à Rua Barão de Melgaço, nº 302, Centro, 

Cuiabá-MT. Não obstante, o Condomínio exequente é denominado de 

Shopping Cuiabá e está localizado Rua Voluntários da Pátria, Nº 350, 

Centro, Cuiabá-MT. Dessa forma, necessária a intimação da parte 

exequente para prestar esclarecimento quanto à divergência de 

denominações e endereços. Ademais, com o advento do Novo Código de 

Processo Civil foi ampliado o rol dos títulos executivos extrajudiciais, 

incluindo-se a cobrança de cotas condominiais vencidas, desde que, 

plenamente documentadas (art. 784, inciso X, CPC). Acerca do tema, 

assevera o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves que: “No caso 

ora analisado bastará ao condomínio edilício ingressar com processo de 

execução contra o condômino devedor instruindo sua petição inicial com 

cópia da convenção condominial e da ata da assembleia que estabeleceu 

o valor das cotas condominiais, ordinárias ou extraordinárias.” [1] No 

mesmo sentido, Alexandre Freitas Câmara ensina que: “Pois, no caso de 

algum condômino tornar-se inadimplente, bastará ao condomínio edilício 

demandar a execução forçada do crédito, juntando à petição inicial cópia 

da convenção condominial (que estabelece o critério de rateio das 

contribuições, nos termos do art. 1.334, I, do CC) e da ata da assembleia 

que estabeleceu o valor das cotas condominiais, ordinárias ou 

extraordinárias.” Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que não 

constam fotocópias das atas das assembleias que estabeleceram os 

respectivos valores das cotas condominiais, razão pela qual o requisito de 

liquidez não se faz presente. Portanto, ausente um dos requisitos do título 

executivo não cabe o manejo da ação de execução, razão pela qual a 

emenda da inicial é medida que se impõe, sob pena de indeferimento. 

Neste sentido é a jurisprudência, conforme julgados a seguir: “DESPESAS 

DE CONDOMÍNIO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que 

asseverou que o valor das taxas condominiais mensais não está 

discriminado nos autos e que, sem comprovação documental da 

aprovação do valor das despesas condominiais, inviável a cobrança do 

crédito pela via da execução forçada. Determinação de juntada dos 

documentos pertinentes ou de emenda da petição inicial para que a 

cobrança se dê pelo processo e procedimento comuns. Correção. 

Ausência de demonstrativos de rateio mensal e boletos inadimplidos a 

autorizar o manejo da ação de execução, a teor do art. 784, X, do NCPC. 

Necessidade. Recurso improvido, decisão mantida.” (TJSP; AI 

2122603-51.2017.8.26.0000; Ac. 10625350; São Paulo; Trigésima Primeira 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Nunes; Julg. 25/07/2017; 

DJESP 03/08/2017; Pág. 2415). “PROCESSUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. Decisão que determinou a juntada 

da ata ou atas das assembleias que estabeleceram os valores pleiteados. 

Determinação de emenda que se mostra correta, pois não foi apresentada 

a ata que aprovou os valores a serem rateados e que são. Objeto da 

petição inicial da execução. Necessária observância do disposto no artigo 

784, inciso X, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJSP; AI 2087021-87.2017.8.26.0000; Ac. 10543044; São Paulo; Vigésima 

Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 23/06/2017; 

DJESP 28/06/2017; Pág. 2142). Nesse contexto, considerando que não 

foram apresentadas as atas referentes às assembleias realizadas nos 

anos de 2015 a 2017, evidente que não restou documentalmente 

comprovadas as contribuições ordinárias ou extraordinárias de 

condomínio perseguidas, nos termos exigidos pelo art. 784, inciso X, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no art. 801 do 

Código de Processo Civil, determino seja a parte exequente intimada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a petição inicial, a fim de: a) 

Esclarecer a divergência de denominações e endereços do condomínio; b) 

Acostar aos autos os documentos indispensáveis à comprovação do 

crédito exequendo, quais sejam, convenção condominial e atas das 

assembleias; ou, ainda, esclarecer se almeja o prosseguimento da 

demanda na forma de ação de cobrança, caso em que deverá adequar a 

petição inicial e os pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novo Código de 

Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora Jus Podivm, 1ª ed., 

2016, p. 1236.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024691-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO LAMBAIS OAB - SP170849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAURO FERREIRA SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024691-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COLUMBIA 

TELHAS E MADEIRAS LTDA REQUERIDO: EDMAURO FERREIRA SALES M 

Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

não recolheu os valores referentes à distribuição e diligência, neste Juízo. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à distribuição e diligência a ser executada, 

sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT 07 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024870-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024870-59.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCIA DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 
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caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14614261). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 08.08.2018, às 13:43.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024748-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE GARCIA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024748-46.2018.8.11.0041 AUTOR: LUIZ HENRIQUE 

GARCIA MACEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14602407). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 08.08.2018, às 13:43.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024803-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024803-94.2018.8.11.0041 AUTOR: JOEL DO 

NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio 

requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, como é 

cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos 

termos dos julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio 

ao ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 98 de 672



acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024761-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024761-45.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

RODRIGUES ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14604890). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 08.08.2018, às 13:43.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021115-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO AUGUSTO BASSI OAB - SP299377 (ADVOGADO)

RENATA ANGELICA BAPTISTA OAB - SP263503 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ SGANZERLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021115-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLY 

REZENDE DA SILVA REQUERIDO: JORGE LUIZ SGANZERLA M Vistos. Ao 

que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não 

preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019603-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.G.ARTMANN & CIA LTDA. (REQUERIDO)

NERI GUILHERME ARTMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019603-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA. 

REQUERIDO: N.G.ARTMANN & CIA LTDA., NERI GUILHERME ARTMANN M 

Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste 

Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de 

Processo Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais 

ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da 

petição inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC) e cópia do instrumento do 

mandato conferido ao advogado (inciso II[2] do art. 260 do CPC). Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da inicial e 

procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará 

na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Ademais, 

verifica-se dos autos da presente carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à diligencia da missiva neste 

Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) 

dias, efetue os pagamentos referente a diligência, o que deverá ser 

efetivado em quantidade correspondente ao total de endereços nos quais 

deverão ser executados os atos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 
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determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...) [2] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória 

e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019337-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRALYX MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOLDI CARNEIRO GUIMARAES OAB - SP215413 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C B P INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019337-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRALYX 

MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: C B P INDUSTRIA 

E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME M Vistos. Verifica-se dos 

autos de carta precatória que a parte interessada não recolheu o valor 

referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 

a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à diligência 

a ser executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 03 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019998-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SEIXAS ESKENAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO OAB - GO25945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019998-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MAURICIO 

SEIXAS ESKENAZI REQUERIDO: CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E 

PARTICIPACAO LTDA M Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória 

que a parte interessada não recolheu o valor referente à diligência, neste 

Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena 

de devolução da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022573-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I S DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022573-50.2016.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIAO 

DAVID REINALDO ROSA RÉU: I S DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME W 

Vistos. DEFIRO o pedido de busca de endereço acostado no movimento Id 

nº 10826044, junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça. Para tanto, DETERMINO sejam efetivadas as diligências 

pertinentes junto aos sistemas SIEL, Renajud e Infojud no intuito de obter o 

endereço atualizado da parte requerida. Obtido endereço diverso do que 

consta dos autos, expeça-se o necessário para promover a citação, com 

as advertências legais. Frustradas as diligências, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023480-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA OAB - 050.677.981-57 

(REPRESENTANTE)

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023480-54.2018.8.11.0041 AUTOR: KAMILLY 

SIQUEIRA DE ARISTIDES REPRESENTANTE: VANESSA DE SOUZA 

SIQUEIRA RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. V Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021090-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JOCI SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021090-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELLEN 

JOCI SANCHES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. W Vistos. Considerando que a petição inicial veio desacompanhada 

de qualquer documentos, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial trazendo aos autos cópias dos 

documentos indispensáveis a propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, paragrafo único, do Código 

de Processo Civil. No mesmo prazo supra, deverá a parte autora 

regularizar a sua representação, com a juntada de procuração 

devidamente assinada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no 

art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações supra ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023408-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO NOVE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXECUTADO)

REMI PEGORARO (EXECUTADO)

CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023408-67.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EXECUTADO: POSTO NOVE COMERCIO 

DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, REMI PEGORARO, CARMEN REGINA 

RODRIGUES PEGORARO V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e 

da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932043 Nr: 50431-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE PACHECO QUIDA, ESPÓLIO DE DORVANIL 

MOREIRA DE SANTANA, ALEXSANDRE SALES SANTANA, MARCIO 

SALES SANTANA, ELINA RONDON PINTO DE ARRUDA, GERALDO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE CAVALCANTE SOBRINHO, JOSE DA SILVA, 

JOSÉ LUIZ RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO PIOTO, JULIO CESAR DA SILVA, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18.141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, Mariana Cristina Correa de Andrade - 

OAB:15.549/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 (...) Pelo exposto, deixo de acolher os pedidos formulados pelo executado 

às fls. 336/340.Por outro lado, DEFIRO O PEDIDO da parte autora, a fim de 

que incida na correção monetária do valor devido do Plano Verão, os 

expurgos inflacionários posteriores, possibilitando, assim, a correção 

plena do valor devido. DEFIRO o pedido de fls. 261, autorizando o 

levantamento do valor incontroverso no importe de R$ 22.304,77 (vinte e 

dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e sete centavos).Oficie-se a 

Conta Única para vinculação do valor depositado às fls. 249 e, após, 

expeça-se alvará para transferência do valor incontroverso acima 

indicado.Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que elabore 

novo cálculo, a fim de incluir os expurgos inflacionários posteriores, bem 

como a atualização do débito.Ultimados os cálculos, intimem-se as partes 

p a r a  m a n i f e s t a ç ã o  n o  p r a z o  c o m u m  d e  1 5  

dias.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 852226 Nr: 55076-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES GOMES 

- OAB:13473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, TERESA ARRUDA ALVIM 

WAMBIER - OAB:22.129-A/PR

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fl. 169).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 730436 Nr: 26498-47.2011.811.0041

 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: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para se manifestar 

acerca do retorno dos autos da 2° instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812787 Nr: 19276-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILDO JOSÉ DE ASSIS, GLEIDIANE CUSTODIO DA 

SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, GOLD YELLOW 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUSE DA SILVA PORTO - 

OAB:11173/MT, GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA ASSIS - OAB:11.451, 

KEWRI REBESCHINI DE LIMA - OAB:15.911, MARCOS ROBERTO DA 

SILVA VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20.237/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT, 

LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 15012-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR às requeridas, solidariamente, a restituir aos 

requerentes os valores pagos titulo de taxa de assessoria 

técnico-imobiliária, no valor de R$ 3.670,16 (três mil, seiscentos e setenta 

reais e dezesseis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

a partir do desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação (arts. 405 e 406, CC).b)CONDENAR às requeridas, solidariamente, 

ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes as requerentes, 

no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de 

tolerância até a efetiva entrega, os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente desde o vencimento de cada prestação e com juros de 

mora a partir da citação.c)CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao 

pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da 

decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da citação.4. 

Deliberações Finais:4.1. Suspensão Parcial do Objeto da Ação: Suspendo 

o processo em relação ao objeto consistente na inversão em favor do 

promitente comprador da cláusula penal moratória estipulada 

exclusivamente em favor do promitente-vendedor (Tema 971). 4.2. Verba 

Sucumbencial: Na hipótese versanda, os requerentes formularam 05 

pedidos, sendo que, destes, um foi suspenso, um foi inacolhido (INCC), 

dois foram acolhidos integralmente (lucros cessantes e dano moral) e um 

acolhido parcialmente (SATI).Dessa forma, houve

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036433 Nr: 39808-81.2015.811.0041
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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: BERENICE AURELINA DE SOUZA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843545 Nr: 47442-02.2013.811.0041

 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: BOAVENTURA BORROMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 certifico e dou fé que, nesta data, intimo as partes para manifestarem 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 916257 Nr: 40950-57.2014.811.0041

 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 MARCOS VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR VIEIRA - 

OAB:202.687/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar 

acerca do valor depositado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 818798 Nr: 25114-78.2013.811.0041

 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: MARCELA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630, 

HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO - OAB:157.407-SP, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139854/SP, LEONARDO 

SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 11.846/B, TIAGO AUED - 

OAB:9873-B/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo as partes para manifestarem 

acerca da proposta de honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 337019 Nr: 7849-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSOPROSINO MARQUES, ANDRÉ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROCUIABÁ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO 

- OAB:5.025, PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES - OAB:6.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSA MARIA TEIXEIRA DE 

MATTAR - OAB:6.911

 Vistos.

Considerando que, devidamente intimada, a parte exequente deixou de 

indicar bens passíveis de penhora (fl. 204), SUSPENDA-SE a presente 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

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, 06 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716501 Nr: 7918-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora 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.: 831221 Nr: 36901-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CORREA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - 

OAB:15.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Considerando o noticiado às fls. 287/292, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791765 Nr: 45850-54.2012.811.0041

 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: OTELLO BADINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT

 DEFIRO a produção da prova testemunhal pugnada pelas partes.Fixo os 
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seguintes pontos controvertidos para esclarecimento, mas não 

exaurientes: [...]Deixo, por ora, de acolher a prova pericial pugnada pelo 

autor, por entender que não se trata de questão decisiva para 

esclarecimento das mencionadas existências de erro, conluio, violação de 

boa-fé, etc.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 DE 

SETEMBRO DE 2018 ÀS 14H30MIN, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara 

Cível no Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.Para a 

solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que pretendem 

inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 do Código 

de Processo Civil.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

06 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 367679 Nr: 5804-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE, MARIA DO CARMO MARTINS 

FRANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM EMPREENDIMENTOS LTDA, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT, 

SILVIA BEATRIZ LOURENÇO - OAB:10819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7.162/MT, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:OAB/MT 4656, PAULO 

SERGIO MISSASSE - OAB:7649 MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486 - MT

 Proceda-se ao cancelamento da distribuição, conforme determinado na 

decisão de fls. 89/90, com as baixas de praxe.

Deixo, porém, de determinar a o desentranhamento das peças dos autos e 

sua juntada aos autos da execução em apenso, para evitar tumulto 

processual, dada a quantidade de atos praticados após a decisão de fls. 

89/90. Além disso, a produção da prova aqui requerida teve sequência 

nos autos em apenso, já que a alegação de bem de família pode ser 

manifestada por simples petição.

Após a baixa, porém, mantenha-se o presente feito em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 930272 Nr: 49462-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARNEIRO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se despacho de fl. 244.

Cuiabá/MT, 06 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 318133 Nr: 21002-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM EMPREENDIMENTOS LTDA, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANGE, MARIA DO CARMO 

MARTINS FRANGE, LILIANE MARTINS FRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - OAB:11896/MT, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB-MT 

7.950

 Considerando a inércia dos executados na produção da prova indicada, 

declaro sua preclusão.Consequentemente, deixo de reconhecer a 

impenhorabilidade do imóvel identificado às fls. 112, pois os excutados 

não cumpriram o ônus de comprovar o impedimento da alegada condição 

de se tratar de bem de família, nos termos da Lei 8.099/90.A não 

comprovação de que o imóvel constrito se trata de bem de família impõe a 

rejeição do pedido. Nesse sentido, a jurisprudência: [...].Ademais, 

verifica-se que embora tenha sido lavrado o termo de penhora (fls. 112), a 

parte exequente providenciou apenas a averbação da existência da 

presente ação, conforme matrícula juntada às fls. 52.Assim, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, provicencie e 

comprove a averbação da penhora de fl. 112 na matrícula do imóvel, tendo 

em vista que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora.No mesmo prazo, deverá 

apresentar planilha atualizada do débito.Anoto que o devedor proprietário 

do imóvel, Antônio Fraenge, bem como sua cônjuge, também executada 

Maria do Carmo Martins Fraenge, já fora devidamente intimados da 

penhora.Atendida a determinação ao exequente, voltem 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 787761 Nr: 41690-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVILIN DAYANE PEDROSO 

BELIZARIO - OAB:20309/O, LARISSA GAÍVA TAQUES - OAB:18.058/MT

 Vistos.

Considerando que a parte exequente é representada pela Defensoria 

Pública, INTIME-SE pessoalmente o representante da mesma para 

manifestar sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fls. 51/54), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Reforço que, em se tratando de parte representada pela Defensoria 

Pública, deve ser observada a contagem do prazo em dobro para 

manifestação (art. 186, caput, do CPC), cuja contagem terá início a partir 

da intimação pessoal (artigo 183, § 1º, do CPC).

Após, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1059546 Nr: 50793-12.2015.811.0041

 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: ALAITON PEREIRA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos embargos de declaração , no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 162455 Nr: 13085-11.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS RAMOS DA SILVA, ADRIANO GOMES DA 

SILVA, VÂNIA RAMOS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E 

À INFÂNCIA DE CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT

 Vistos.
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 Considerando que a parte exequente, devidamente intimada, não 

requereu (fl. 1.201), REITERE-SE a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, 

sob pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 100639 Nr: 6089-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO JACARANDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19.463/MT, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, LUCILENE 

LINS FAGUNDES - OAB:14.970/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT, TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - OAB:6621/MT

 Vistos.

Ab initio, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO a 

tramitação prioritária do feito (fl. 463), haja vista se tratar a parte 

exequente de pessoa idosa (fl. 465).

 Compulsando os autos, verifico que, penhorados diversos imóveis (fl. 

388), não restou comprovada nos autos, ainda, a averbação da penhora 

nas matrículas imobiliárias, nem a intimação da parte executada quanto a 

constrição.

Assim sendo, bem como considerando a desistência do pedido de 

gratuidade (fl. 460), INTIME-SE a parte exequente para, nos termos do art. 

844 do CPC, providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a 

averbação com a juntada das matrículas atualizadas dos imóveis. Fixo, 

para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da retirada do termo de 

penhora na Secretaria da Vara.

Em seguida, caso o executado tenha advogado constituído nos autos, 

intime-o acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta 

decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual 

manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso o executado não possua advogado constituído nos autos, 

expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, EXPEÇA-SE a competente carta 

precatória, visando a avaliação dos bens penhorados, com a observância 

dos artigos 870 a 875 do CPC.

 Retornando a missiva integralmente cumprida, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Por fim, PROCEDA-SE com a substituição das capas dos autos, dado o 

seu estado de degradação e PROCEDA-se a abertura do III volume, a partir 

das fls. 400.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 350210 Nr: 20575-45.2008.811.0041

 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: RONALDO MENDONÇA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO - OAB:250594, EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT, LUIZ SOARES DE ANDRADE - OAB:2416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPÉS - 

OAB:8767-MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, 

VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/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.: 1082898 Nr: 2872-23.2016.811.0041

 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: MARIETE CRISTINA EBE DO NASCIMENTO SANTANA

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar 

acerca do valor depositado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391299 Nr: 26595-18.2009.811.0041

 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: OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente, 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, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 26926 Nr: 3880-65.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAOLO PICONE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa
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Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 382396 Nr: 18112-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA XAVIER PRADO SANTOS, 

ANTONIO DALADIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHÊNIA DE FREITAS VARÃO 

- OAB:4.685, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUÍZA PERON - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, KAROLINE RODRIGUES 

FÁVERO - OAB:8018/MT, MÔNICA FRAGA C. L. FONSECA - 

OAB:11.819/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos.

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, 07 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1231862 Nr: 15468-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LAS PALMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSÃO DE MARIA CEZOLI VITOLA 

BRAGA, SANDRA MARIA RÖSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MESTER - OAB:RS 

24.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073292 Nr: 56759-53.2015.811.0041

 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: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar 

acerca do valor depositado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106631 Nr: 13230-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:215.228 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 13178 Nr: 9819-55.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Farias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bahiatech-Bahia Tecnologia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI - OAB: 

3630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 

citado Diploma Processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106884 Nr: 13342-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FLORIANO CABELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR, INSTITUTO 

DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT, EVAN CORRÊA 

DA COSTA - OAB:8202

 INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.No que tange a 

prova oral requerida pelas partes, anoto que, sendo o caso, a audiência 

de instrução será designada após a produção da prova pericial e 

documental, face à sua relação de prejudicialidade.Com as providências e 

após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos 

conclusos para eventual julgamento da ação.Por fim, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a sua condição de 

pessoa idosa, com a juntada de documentos pessoais nos autos.Uma vez 

comprovada a supracitada condição, desde já e com fulcro no art. 538, 

inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO a tramitação prioritária do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051548 Nr: 47186-88.2015.811.0041

 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: VANESSA CRISTINA MORAES CASALENUOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 12110 Nr: 2351-11.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEVIX - ENGENHARIA E CONSTRUCAO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELICÁSSIA DE ARRUDA 

JAUDY SIQUEIRA - OAB:4.672/MT

 Vistos.

Assinado o auto de adjudicação (fls. 282 e 130) e julgados improcedentes 

os Embargos à Adjudicação (autos nº 4066-92.2015.811.0041, Código 

958217), a adjudicação reputa-se perfeita e acabada.

Assim sendo, observadas as formalidades legais, EXPEÇA-SE a 

competente missiva, visando a remoção e entrega do bem móvel 

adjudicado, ficando, desde já, autorizado o uso de força policial e de 

arrombamento, caso seja necessário, nos termos do art. 139, inciso VII, do 

Código de Processo Civil.

Anote-se que caberá ao adjudicante acompanhar o devido cumprimento 

do ato, fornecendo os meios necessários para remoção do bem.

Expedida a carta precatória, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retire-a para adoção das providências 

necessárias ao seu devido cumprimento, assim como para que, visando à 

apreciação dos demais pedidos contidos na petição de fls. 134/135, 

apresente cálculo atualizado do débito exequendo.

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.: 1085336 Nr: 3975-65.2016.811.0041

 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: JOAO VITOR NORONHA DE OLIVEIRA SANTANA, 

JUCIMARCOS MARTINS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 certifico e dou fé que, nesta data, intimo as partes para manifestarem 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 95118 Nr: 4337-34.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DE OLIVEIRA E RAINHO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA PEDROSO DA SILVA, 

WALDEMAR ALVES BARRETO, JAMIL DE PAULA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - 

OAB:20380/MT, IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - 

OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Wilson 

Peagudo de Freitas em desfavor de Elieth Reis Calçados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo (fls. 214/217), por 

meio do qual transacionaram o pagamento parcelado do débito, com última 

prestação a vencer em 30 de novembro de 2018.

Assim sendo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito ate o dia 30 de novembro de 2018, prazo 

suficiente para pagamento integral do acordo.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Decorrido o prazo sem manifestação ou informando o integral cumprimento 

do acordo, volte-me concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163916 Nr: 37511-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A

 Nomeio como perito o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC.No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso.Efetuado depósito dos honorários, 

intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias.Em seguida, dê-se ciência a parte 

autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova.Int.Cuiabá, 03 de Maio de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 402859 Nr: 34898-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JULIO GUSTAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20.572/O, GABRIELA DE 

SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - 

OAB:10657-E, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RENAJUD:DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema 

RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos 

veículos localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente 

decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição 

veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.Neste caso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da restrição lançada via sistema 

RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do 

bem - devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim 

como indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de 
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Processo Civil.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, assim como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira a substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o 

art. 847 do citado Diploma Processual.Havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a 

presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem 

manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

.Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108579 Nr: 14155-43.2016.811.0041

 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: ADILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE PEREIRA PADILHA, 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 Usucapião, conforme os autos, o requerente 

está há mais de 15 ( quinze) anos na posse do terreno onde vive. Ocorre 

que, o imóvel narrado, possui uma area excedente, comparada na 

matricula anexada aos autos. Por tais razões, o requerente busca tutela 

jusdicional para que seja declarada por sentença, o usucapião do referido 

imóvel. que demonstrado, a posse mansa, pacífica e incontesta do 

requerente há mais de 15 anos, onde até o momento mantém a sua 

moradia com sua familia.

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. 46. 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.Cuiabá, 10 de Maio 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, 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.: 258378 Nr: 20726-79.2006.811.0041

 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: VERA LUCIA MELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBAL CUIABÁ - EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT, ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:4276/MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COIMBAL CUIABÁ - EMP. IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CNPJ: 14915466000121. 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 Usucapião, conforme nos autos, a autora vive 

no referido imóvel a mais de 10 anos, na qual fora lhe transmitido a posse, 

onde até o momento foram e estam sendo feito benfeitorias do presente 

imóvel, a requerente adentrou ao referido imóvel de forma mansa, pacifica. 

Ocorre que em 2006, depois de mais de 16 anos de posse, a autora fora 

surpreendida com um mandando de citação de reitegração de posse com 

pedido de liminar ajuizada no juizado especial Civel do Tijucal. Diante disso 

não houve outra alternativa, senão ajuizar a presente ação de usucapiao.

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. 127/129. 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840703 Nr: 45056-96.2013.811.0041

 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: CLEMENTINA GONÇALINA CEBALIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACÍDA PAULINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PLACÍDA PAULINA DA SILVA, Cpf: 

42978335149, Rg: 567.146, brasileiro(a), solteiro(a), lavadeira. 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 107 de 672



 Resumo da Inicial: Ação de Usucapião Constitucional. Conforme os autos, 

a requerente reside no imóvel desde 27 de junho de 1988, que se fez um 

contrato verbal de compra e venda com a referida requerida.Nesse 

referido imóvel construiu sua vida com sua familia. Desde o ingresso no 

imóvel, até o momento ninguem a pertubou e nem a sua familia. 

Infelizmente ,no entanto não se conseguiu fazer a transferencia do imóvel 

para o nome da requerente. Diante disso, sem conseguir solucionar a 

questao da propriedade do imóvel, vem a requerente pedir ajuda 

jurisdicional ao estado, por meio desta ajuizar ação de usucapiçao urbano 

constitucional.

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. 95. 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792901 Nr: 46985-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 03057737000139, Inscrição Estadual: 

13.187.041-6. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação Declaratória de Negativa de Contrato, Conforme 

os autos, o requerido foi funcionario de uma das requeridas pelo periodo 

de 2011 à 13 de agosto de 2012. O requerente com permissao do Gerente 

, guardou seu talão cheque, ocorre queo talão encontrava na empresa é 

que consta o nome da mesma como credora do titulo de crédito. 

Posteriormente o requerente fora surpreendido com uma carta emetida por 

outro requerido o banco Santander S/A na qual lhe informava que seu 

nome estava inscrito no Cadastro de Emitentes de Cheques sem fundos. 

Senão bastasse, o Banco Santander Comunicou o Banco Central da 

ocorrencia do cheque sem fundos. E a titulo de complementação tem a 

dizer que em nenhum momento, o requerente recebera qualquer cobrança 

da requerida no endereço indicado no preâmbulo da como residencia e 

domicilio. Diante dos fatos acima, nçao houve outra alternativa, senão 

ajuizar a presente ação.

Despacho/Decisão: Conforme documentação acostada às fls. 135/193, a 

parte autora comprovou terem sido esgotadas as tentativas de buscas 

para localização da parte requerida, razão pela qual a citação ficta 

mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o pedido a 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, 22 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825252 Nr: 31264-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO E BENEDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO E BENEDITO LTDA, CNPJ: 

07646804000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Consignação em Pagamento, 

conforme os autos, o autor emitiu um cheque apenas para titulo de 

esclarecimento, com negociação realizada entre Banco Real e Banco 

Santander. Ocorre que, o consignante passou por difculdades financeias, 

fazendo com que, o referido cheque fosse devolvido por insuficiencia de 

fundos. O consignante objetivando limpar o seu nome, o mesmo tentou por 

diversas maneiras entrar em contato com o mesmo, porém nãp obtendo 

exito, tendo em vista que todas as medidas extrajudiciais para a tentativa 

de resgate do cheque, não houve outra alternativa senão a propositura da 

presente ação.

Despacho/Decisão: Ao que se vê dos autos, inúmeras tentativas para 

citação da requerida foram realizadas, inclusive com expedição de ofícios 

às empresas de telefonia, sendo todas infrutíferas.Diante disso, e 

considerando que a sede da pessoa jurídica deve ser o endereço anotado 

em seu cadastro constante na Receita Federal, a informação de mudança 

de endereço no AR devolvido aliado às outras tentativas é suficiente para 

presumir-se que a requerida está em local incerto e não sabido, razão pela 

qual a citação ficta mostra-se cabível.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.

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, 21 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 958217 Nr: 4066-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361/MT, EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/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.

Por fim, PROCEDA-SE com o desapensamento do presente feito dos autos 

nº 2351-11-1998.811.0041, Código 12110.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 220159 Nr: 28538-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY CARVALHO DE CASTRO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTON PIRES MARTINS, BENEDITO CLERIO 

DOS SANTOS, CIRLEI MARIA CARNEVALI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUÍZA PERON - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, APARECIDO TERNOVOI 

DE MORAES - OAB:2.397/MT, GISLAINE TRIVELLATO GRASSI - 

OAB:7583-MT, KAROLINE R. FAVERO - OAB:OAB/MT 8018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 271, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte executada.

Com as respostas, INTIME-SE a parte exequente para que manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749614 Nr: 1034-84.2012.811.0041

 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: B D M BOMBAS INJETORAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA FATIMA CORREA, JOSÉ MAIA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:OAB/MT 11440

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente, 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, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 732099 Nr: 28255-76.2011.811.0041

 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: MILTON VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J ANDRADE & CIA LTDA, VALMOR JOSÉ DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259, JULIANE BUSSOLARO - OAB:15.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para apresentar o 

comprovante de publicação do edital retirado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721060 Nr: 16541-22.2011.811.0041

 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: SAMIRA HARAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BORGES DE SOUZA - 

OAB:15490, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MÁRCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3.705/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BENEDITO MÁRCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

16541-22.2011.811.0041, Protocolo 721060, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454653 Nr: 26112-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHMER DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, ARIÁDINE GROSSI - OAB:19.442, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOHMER DA SILVA COSTA, Cpf: 

01893988171, Rg: 1616123-8, Filiação: Valdemir Alves Costa e Raquel 

Magalhães da Silva Costa, data de nascimento: 04/04/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). 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 de execução de título executivo extrajudicial - A 

exequente é credora do executado da importância de R$ 2.887,50 ( dois 

mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

mensalidades vencidas e não pagas, em razão do Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais (doc.04), assinado pelo exequido junto à 

exequente.

Despacho/Decisão: 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.Assim sendo, observando-se o valor 

atualizado apresentado às fls. 97/98, 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 Civil.Por fim, tendo 

em vista que a parte exequente indicou à penhora bem imóvel, deverá 

apresentar, no mesmo prazo supra, certidão atualizada da matrícula do 

imóvel.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 31 de julho 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.: 702581 Nr: 37202-56.2010.811.0041

 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: JARBAS FERRARI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743, PAULO 

HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de 

seu advogado para apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 769854 Nr: 22847-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, BCI 

BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:4971/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - OAB:15450-O/MT, 

WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de 

seu advogado para apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162646 Nr: 37024-97.2016.811.0041

 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: JOSUEL AMARAL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo as partes para manifestarem 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162231 Nr: 36847-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA AMORIM, JUVANETE SIQUEIRA DE 

AMORIN LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O, MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - OAB:9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar 

acerca das informações de fls. 130, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 369459 Nr: 6679-95.2009.811.0041

 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: SADI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, Cicero Augusto Milan - OAB:8621-E, LUCIO MAURO 

DANTAS - OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO ASSIS MACEDO - OAB:3541, INALDO XAVIER DE 

SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14232, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - 

OAB:9259, SAIONARA MARI - OAB:5.225/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 Requerida
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 828353 Nr: 34205-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JOÃO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUROS UNIMED S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEITE DE MOURA - 

OAB:16.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Alvará Eletrônico n° 424428-1/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777326 Nr: 30682-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE OLIVEIRA COENGA, NATANAEL COENGA 

RONDON, PEDRO AMERICO COENGA RONDON, MARTA COENGA 

RONDON, MARIA LUCIA COENGA RONDON, MÁRIO LUCIO COENGA 

RONDON, HEBE FIGUEIREDO DANTAS, IRINEU CUSTÓDIO, LEONARDO 

GONÇALVES BRANDÃO, LUCÍLIO LUCAS COENGA RONDON, ANTONIO 

RODRIGUES DA SILVA, EROTIDE RIBEIRO GUIMARAES MURANETO, JOSE 

BARBOSA SATURNINO, LOURISVALDO SILVEIRA LIMA, ROBERTO 

FURTADO DE MENDONÇA, SUELEN DE FATIMA SATO, VALDECI 

AUGUSTO, WANDERSON APARECIDO SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Alvará Eletrônico n° 422397-7/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1021308 Nr: 32597-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Alvará Eletrônico n° 424247-5/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1052135 Nr: 47471-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Alvará Eletrônico n° 424252-1/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915123 Nr: 40256-88.2014.811.0041

 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: JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Alvará Eletrônico n° 424256-4/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865627 Nr: 6076-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO VASQUES CAPARROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM - OAB:12.363/SP, 

MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA - OAB:OAB/PB 12774, RAIMUNDO 

HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 Alvará Eletrônico n° 424265-3/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865627 Nr: 6076-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO VASQUES CAPARROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM - OAB:12.363/SP, 

MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA - OAB:OAB/PB 12774, RAIMUNDO 

HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 Alvará Eletrônico n° 424264-5/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023121 Nr: 33473-46.2015.811.0041

 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: TANIA MARIA MARQUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Alvará Eletrônico n° 422449-3/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1028211 Nr: 35906-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILSON MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Alvará Eletrônico n° 424246-7/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 938340 Nr: 53820-37.2014.811.0041

 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: CIRO PEDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 111 de 672



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A

 Alvará Eletrônico n°424257-2/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 331477 Nr: 2651-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS ANJOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT, 

RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - OAB:OAB/MT 11.397

 Alvará Eletrônico n° 424243-2/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 772200 Nr: 25298-68.2012.811.0041

 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: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias especificar as provas que deseja produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1112312 Nr: 15644-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 

8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Eletrônico n° 424250-5/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869200 Nr: 8930-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDP, LORY GERMANIA TRINDADE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271, 

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Alvará Eletrônico n° 424426-5/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716653 Nr: 10290-85.2011.811.0041

 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: ALEXANDRA COSTA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA, CAROLINE COSTA 

SOARES PACCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, DANIEL HERANI LOPES - OAB:143950-RJ, 

DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13594, MANOEL GUILHERME 

CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13595, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 Alvará Eletrônico n°424259-9/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 880296 Nr: 16950-90.2014.811.0041

 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: WILSON BEZERRA DA SILVA, SILVANI RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBIL. SPE 

LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300-B

 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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 708141 Nr: 1464-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA APARECIDA MEDEIROS CRISTIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO & CIA LTDA ME, DONIZETE 

DURANTES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA 

- OAB:8936, AVELINO TAVARES JUNIOR - OAB:3.633/MT, CARLA 

MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3.520/MT, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701/MT, RICARDO 

GOMES SANCHES - OAB:267745, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, 

WILSON DE OLIVEIRA ROSA - OAB:MT 3236-A

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 837686 Nr: 42452-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO, MARIA CUSTODIA DE 

FATIMA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LDA, 

JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 813940 Nr: 20415-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELIS AUREO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos embargos de declaração, no prazo de 

5(cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1288634 Nr: 4497-24.2018.811.0041

 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: DILMA MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A, IUNI EDUCACIONAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938395 Nr: 53851-57.2014.811.0041

 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: JENNIFER SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER NEVES DE PAULA, FORTUNATO 

RAFAEL DE SALES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JENNIFER NEVES DE PAULA, Cpf: 

71053050100, Rg: 137.31.52.1, Filiação: Manoel Pereira de Paula e Andrea 

Leal das Neves de Paula, brasileiro(a), solteiro(a), empresária. 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 reparação de danos morais, materiais, 

estéticos e lucros cessantes - valor da causa de R$321.000,00.

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 sendo, tendo em 

vista que já foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis, DEFIRO o 

pedido de fls. 284/286, pelo que determino a citação por edital da 

requerida Jennifer Neves de Paula, 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, 

indicados no art. 257 do supracitado Diploma Processual, 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, inciso II, do Código de Processo 

Civil, a quem os autos deverão ser remetidos para os fins de 

mister.Apresentada contestação pelo curador especial, INTIME-SE a parte 

autora para impugnar e requer o que entender cabível.Às 

providências.Cuiabá, 06 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUESJuiz de Direito

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, 03 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942396 Nr: 55982-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIDESO CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DO CARMO N. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZABETH DO CARMO N. DA SILVA, 

brasileiro(a), casado(a), empresária individual. 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: Execução Extrajudicial - A Executada é devedora do 

Exequente de um cheque, conforme valor consoante do título pós datado, 

da quantia líquida, certa e elegível de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

atualizados pela correção monetária de período, e juros de lei. Dá-se à 

causa o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

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.: 730299 Nr: 26345-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, determinando a retificação do assento de nascimento do 

autor, no sentido de alterar seu nome para “HALISON LUCAS RIBEIRO 

BARRETO”, fazendo constar o nome do pai como “BENILDO 

BOMDESPACHO BARRETO”, nome dos avós paternos “BENEDITO LUCAS 

BARRETO” e “CAMILA DAMIANA BARRETO”.Expeça-se o respectivo 

mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil competente, com as 

formalidades legais.Sem custas e honorários.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá-MT, 23 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013281-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARMILON DEOCLIDES MENDES (REQUERIDO)

LETICIA AMARAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013281-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

CRISTINA MORO REQUERIDO: DARMILON DEOCLIDES MENDES, LETICIA 

AMARAL DA SILVA W Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que, 

conforme certificado no Id. nº 10686434, muito embora tenha sido 

regularmente citado, o requerido DARMILON DEOCLIDES MENDES deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestação. Assim sendo, DECRETO A 

REVELIA da parte requerida DARMILON DEOCLIDES MENDES, nos termos 

do art. 344 do Código de Processo Civil. No mais, INDEFIRO o pedido de 

citação por edital da requerida LETICIA AMARAL DA SILVA em razão de 

não terem sido esgotadas as tentativas de intimação pessoal. Assim, a fim 

de facilitar a localização dos endereços, realizei busca pelo sistema 

Bacenjud, Renajud e Infojud, as quais restaram frutíferas, conforme 

consultas em anexa. Desse modo, INTIME-SE a parte autora acerca dos 

endereços encontrados e para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a 

citação da requerida, declinando em qual endereço cada um deles deverá 

ser citada. Às providências. Cuiabá, 30 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019560-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019560-09.2017.8.11.0041 AUTOR: JEFERSON DO 

CARMO ALVES DE ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Jeferson do Carmo Alves de Assunção, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 28.11.2016 foi vítima 

de acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos.. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 8356039 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 10440619 - Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 10440619 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10596844 - Pág. 1/26). Impugnação à contestação (id. 

11777482 - Pág. 1/14). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 8250216 

- Pág. 1/4). Da mesma forma, a preliminar de carência de ação pela 

ausência do Boletim de Ocorrência, não pode prosperar, haja vista que, ao 

beneficiário do seguro obrigatório não atendido administrativamente, é 

assegurado o direito de ação, na qual terá a possibilidade de produzir 

prova e demonstrar não só a invalidez, mas também que essa é resultado 

do acidente de trânsito. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por 

ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de 

mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. O seguro 

obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho social, 

financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 

6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. In casu, a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial do membro inferior esquerdo. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio da certidão de 

ocorrência (id. 8250188 - Pág. 1), documento médico (id. 8250200 - Pág. 

1/10), bem como pela pericia médica judicial (id. 10440619 - Pág. 2/3), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, necessário aferir a natureza e 

extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. Nesse 

ponto, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo 

avaliada em 75% de 70% (id. 10440619 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 
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valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: 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 

(28.11.2016), 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% (dez 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, 07 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017960-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR DAL BOSCO (EXECUTADO)

JOSEMAR COCATTO (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EXECUTADO)

PEDRO COCATTO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para imprimir a Carta Precatória expedida e 

posteriormente comprovar sua distribuição, no prazo de 10 dias. Maria 

Fêlix Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017960-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR DAL BOSCO (EXECUTADO)

JOSEMAR COCATTO (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EXECUTADO)

PEDRO COCATTO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017960-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FIDES 

HOLDING PATRIMONIAL S.A. EXECUTADO: PEDRO COCATTO FILHO, 

JOSEMAR COCATTO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, DILMAR DAL 

BOSCO CERTIDÃO INTIMAÇÃO da Exequente para informar o Valor do 

débito atualizado, discriminando o valor inerente à parte e o valor dos 

honorários advocatícios, visando possibilitar a expedição da Certidão de 

crédito requerida. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018 Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008414-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPO TECHMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008414-68.2017.8.11.0041. AUTOR: SMHO 

- SERVICOS HOSPITALARES LTDA RÉU: EQUIPO TECHMED 

REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 

Vistos etc. Comparece a parte autora por meio do petitório de ID. 

13778173, pugnando pela inclusão no polo passivo da demanda da 

Cooperativa Mercedes IMEC – Cooperativa de Trabalho de Produção de 

Equipamentos Médicos, alegando a sucessão empresarial da parte 

requerida, em virtude da similaridade de endereços e a alegação de que 

as empresas possuem as mesmas pessoas no quadro societário ou de 

administração, requer ainda a concessão da medida de arresto das mesas 

objeto da presente demanda, devendo ser efetivada nas dependências da 

Cooperativa Mercedes IMEC. No que tange a inserção da Cooperativa 

Mercedes IMEC no vértice negativo da ação, INDEFIRO o pedido, uma vez 

que não restou demonstrada qualquer espécie de sucessão empresarial 

ou mesmo assunção de débitos. Não obstante o indeferimento de 

sucessão empresarial resta evidenciado nos autos conforme Certidão do 

Oficial de Justiça e fotos (ID 12690313 a 12690331) que a Cooperativa já 

mencionada, ostenta a posse do local indicado e dos bens ali existentes. 

Portanto, na medida em que o estabelecimento, bens e maquinários, 

especialmente aqueles objeto do pleito, continuam no âmbito de domínio da 

ré, DETERMINO a expedição de nova Carta Precatória para o efetivo 

cumprimento do arresto determinado no decisório de ID. 10518357, no 

mesmo local, ficando como fiel depositário dos bens arrestados o 

representante legal da cooperativa Mercedes Imec. Ademais, INTIME-SE a 

parte autora por meio de seu procurador, para que no prazo de 15 dias 

indique o endereço correto da requerida para que se proceda com a 

citação da mesma. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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
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Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023085-62.2018.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

ROBERTO MARCONDES RÉU: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias. A Guia de Recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022850-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO RAMOS CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022850-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANSELMO RAMOS CORTEZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO sala 09. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023108-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA CORREA DE AVILA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023108-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CLEUZA CORREA DE AVILA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023164-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023164-41.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

WANDERLEY DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023216-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023216-37.2018.8.11.0041. AUTOR: JOAO 

ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

25/10/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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 
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da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023227-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE ARAUJO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023227-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS AURELIO DE ARAUJO TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:45, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023404-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHYOVANA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023404-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DHYOVANA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018 às 12:00 nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023472-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRAGA DE ALMEIDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023472-77.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIANE 

BRAGA DE ALMEIDA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/10/2018 às 10:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023479-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURECIL MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023479-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LAURECIL MARTINS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/10/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023510-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023510-89.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON CARLOS SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 
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legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023531-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YONAN CACIO LOPES DE ALMEIDA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023531-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

YONAN CACIO LOPES DE ALMEIDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018 às 11:15, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013865-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

CARLOS AVELINO RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

SILVANA PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARLY PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

EDSON PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

CELMA INES RIBEIRO MALHEIROS (REQUERENTE)

JOSE CARLOS PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013865-74.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO, MARLY PALMA 

RIBEIRO, CARLOS AVELINO RIBEIRO FILHO, CELMA INES RIBEIRO 

MALHEIROS, JOSE CARLOS PALMA RIBEIRO, MARCIA REGINA PALMA 

RIBEIRO, EDSON PALMA RIBEIRO, SILVANA PALMA RIBEIRO REQUERIDO: 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008693-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

AIRES E SANTOS LTDA - ME (RÉU)

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008693-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSARIO APARECIDO DA SILVA RÉU: AIRES E SANTOS LTDA - ME, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME XV INCORPORACOES 

SPE LTDA Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID 

n° 14392162 requerendo a desistência da presente ação, informando que 

a não tem mais interesse na demanda, requerendo, assim, homologação 

sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo 

sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007954-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON FERREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007954-81.2017.8.11.0041. - V AUTOR: 

JONILSON FERREIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando que o laudo 

pericial restou juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim 
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como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as 

partes e seus respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do 

mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015067-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE ELIAS MOREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015067-23.2016.8.11.0041. - V AUTOR: 

JUCILENE ELIAS MOREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIME-SE 

a parte requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016118-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ANTUNES PUNHAGUI (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016118-69.2016.8.11.0041. - V AUTOR: 

DANIELE ANTUNES PUNHAGUI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 8782581, o qual não comprova quais foram os documentos entregues, 

nem se houve necessidade de complementação da documentação 

apresentada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004085-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDENIL JOSE DE CAMPOS (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004085-13.2017.8.11.0041. - V AUTOR: 

CLEDENIL JOSE DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por Cledenil José de Campos em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id nº 1154010), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (Id nº 11342444). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024893-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024893-05.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

PEREIRA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CERTIDÃO INTIMAÇÃO da parte autora para prestar a 

caução determinada no r. despacho de movimento n. 14626429, bem como 

para comparecer à audiência designada para o dia: 09/10/2018 às 

09h00min. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Cuiabá/MT, 

8 de agosto de 2018 Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006248-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS HELBET OQUIZAEL COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006248-63.2017.8.11.0041 AUTOR: JONATHAS 

HELBET OQUIZAEL COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 
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os autos intimando a parte apelada/autora para contrarrazoar o recurso 

de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 8 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: 1014347-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BATISTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014347-22.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON 

BATISTA PEREIRA 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, 8 de agosto de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1120313 Nr: 18905-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY GOMES PEREIRA, ELISA SUSANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ALMEIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19505/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 13.355, HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22.449

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 18 de Outubro de 2018, 

ás 10 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1265759 Nr: 26290-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALVES SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOIDÃO DOS TECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CANTERO - OAB:3760/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos intimando a parte autora para que acompanhe o Sr. 

Oficial de Justiça no cumprimento do respectivo mandado de Remoção e 

Entrega de Bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1267717 Nr: 26931-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INEZ LEITE DE AVILA, CLEY BERGER 

DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para que indique 

corretamente o endereço da parte requerida Sr. Cley Berger de Avila , 

uma vez que a referida carta precatória encontra-se obscura, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 69140 Nr: 1259-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IVO ROWEDER, VILMAR FELIPE 

FOLLMANN, ADMILSON LUIZ DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONHECIMENTO DA CERTIDÃO 

EXPEDIDA NOS AUTOS: CERTIFICO que em atenção ao ofício 106/2018 do 

Cartório de Alto Araguaia juntado às folhas 484/485 dos autos, entrei em 

contato com o referido Cartório pelo telefone 66-3481-1981 e falei com o 

Escrevente Sr. Cleiderlan, que me informou que as matrículas objeto do 

Termo de Penhora de folhas 479/480 (matrículas 5.913, 5.914, 3.414 e 

3.837) serão transferidas para outro Cartório e que desta forma somente 

este pode averbar a penhora, e que esta providência de transferência é 

do proprietário ou do interessado na penhora. Certifico que o Escrevente 

informou que àquele ofício compete apenas averbar a notícia de penhora e 

que esta deve ser feita mediante comparecimento do interessado, a parte 

REQUERENTE, munido do Termo de Penhora e do pagamento dos 

emolumentos. Certifico mais, que o Termo de Penhora já foi encaminhado 

por esta secretaria, conforme malote digital às folhas 482 dos autos, 

faltando apenas que a parte exequênte efetue o pagamento dos 

emolumentos necessários à averbação da Notícia de Penhora e demais 

atos/diligências que cabem à parte exequênte junto ao Cartório 

Extrajudicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 2075-87.1992.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON LANDI, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido do executado formulado às fls. 

714/715, para determinar a manutenção da penhora no percentual de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor executado e o desbloqueio da quantia 

excedente.A fim de dar efetividade ao parágrafo retro, mantenha-se o 

feito concluso em gabinete para transferência dos 30% para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

liberando-se os valores que ultrapassarem, utilizando-se de procedimento 

próprio disponível no sistema BacenJud.Considerando a manifestação 

expressa da parte devedora no interesse de realização de composição 

amigável, seguindo a Resolução do CNJ (n.º 125/2010), além das futuras 

orientações do novo CPC, que são voltadas à tentativa de soluções 

pacíficas de controvérsias, encaminhem-se os autos à CEJUSC para 

designação de audiência de conciliação.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 346103 Nr: 16280-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALMIS ANTÔNIO DA SILVA, IVETE DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1059295 Nr: 50652-90.2015.811.0041
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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: GEORGE DE JESUS PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JAQUINTO MATEUS 

- OAB:15383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o perito compareceu nesta secretaria e informou que a parte 

autora não compareceu na perícia. Certifico mais que consta nos autos o 

não comparecimento da parte autora em outra perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836091 Nr: 41146-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORISVALDO SANTOS ALMEIDA, JACINTA DA 

CONCEIÇÃO DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LEMOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890394 Nr: 23494-94.2014.811.0041

 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: JULIANA RIBEIRO TELES 

XAVIER - OAB:238.120/SP, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 99346 Nr: 13969-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALICE R. MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A

 Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para manifestarem 

no prazo legal. Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1040915 Nr: 42035-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, 

RAIMUNDO NONATO MAIA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETINHO DE MORAES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO PAGOTTO REIS - 

OAB:19.573/MT, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1249175 Nr: 20875-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORBELINO BOJIKIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICABO TELEVISÃO LTDA, DAVIVO 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN 

- OAB:4605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, 

possível a realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o 

pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida 

MULTICABO TELEVISÃO LTDA, pessoa jurídica, CNPJ nº 

02.279.785/0001-09 via BACENJUD e INFOJUD. Com a informação nos 

autos, manifeste a parte autora, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Mantenham-se os autos conclusos para efetivas buscas. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 140999 Nr: 25424-36.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA - CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOITI UCHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - 

OAB:6480/MT, FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA - OAB:5.022/MT, 

FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA - OAB:10.887, TAIS ALINE BOCCHI - 

OAB:11676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

No que tange ao pedido de expedição de alvará, nota-se que está 

prejudicado tendo em vista que já foi expedido às fls. 251.

Pelas razões já fundamentadas nos decisórios de fls. 217/218 e 243/244, 

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on-line, que deverá recair 

sobre dinheiro na conta da parte executada SHOITI UCHIMURA, pessoa 

física, CPF nº 668.259.388-00 sobre o valor total de R$ 16.601,01.

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud.

Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para manifestarem 

no prazo legal.

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos.
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 Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 750079 Nr: 1775-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SPÓSITO 

CENEVIVA - OAB:210914/SP

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1017237 Nr: 30682-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO JORGE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISAEL MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 929575 Nr: 49050-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEY NUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A, MIRASSOL 

CORRETORA ADMINISTRADORA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE 

SEGUROS LTDA, ALLIANCE CUIABA PINTURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BARRETO PASSADORE 

- OAB:3978/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A, KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - OAB:MT 

18.896

 Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

das Embargantes não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, 

embora rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a 

novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido. Assim 

sendo, mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809997 Nr: 16491-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVALDO FRANÇA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Vistos etc.

Postula o requerente, pela expedição de ofício ao DETRAN-MT para 

tranferência do veículo.

No entanto, considerando que já houve o transito em julgado da sentença 

que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nada há mais que se falar 

em nova análise do pedido, ainda mais em se conferir ordem em face de 

entidade que sequer figurou no feito.

 Isso ocorre porque os efeitos da preclusão também atingem os poderes 

do Juiz, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já 

resolvidas, consoante a chamada “preclusão pro judicato”.

Posto isso, INDEFIRO o pedido.

Cumpra-se a Sentença proferida nos autos, após remetam-se os autos ao 

arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917033 Nr: 41452-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL DELGADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Vistos etc.

Conceda-se vista a Defensoria Pública acerca do laudo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837246 Nr: 42088-93.2013.811.0041

 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: ALPHAVILLE BUFFET LTDA ME, ANDREIA DENISE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTARENA EVENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VAREIRO - 

OAB:15.287/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - 

OAB:128214/SP

 Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 943137 Nr: 56405-62.2014.811.0041

 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: LFDC, JUCELIA CRISTINA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. 

DE MATO GROSSO. - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 993584 Nr: 20229-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDC, JUCÉLIA CRISTINA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a produção de prova nos autos em apenso, uma vez que 

poderão ser aproveitadas ao presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

 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: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

 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: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de expedição de 

alvará, formulados pelos autores às fls. 611/640, posto isso, intime-se a 

requerida acerca do pedido de levantamento para manifestação no prazo 

legal.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1160457 Nr: 36125-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO ZANINI

 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada.Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Sem custas e 

honorários por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 918477 Nr: 42398-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SENIGALIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.,LEASING 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:56.220

 Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1067550 Nr: 54331-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASDM, RONALDO AUGUSTO DA COSTA 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 131, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Porém, tendo em vista que o exequente Ruan Augusto Soares de 

Magalhães atingiu a maioridade civil no curso da lide, mais precisamente 

em 24.01.2018, deve-se regularizar a representação processual quanto à 

capacidade postulatória, para isso devendo apresentar nova procuração 

em que o titular da demanda conste como subscritor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO FUNDAMENTADA NO ABANDONO DA CAUSA. 

MAIORIDADE CIVIL DO APELANTE COMPLETADA NO CURSO DA 

DEMANDA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR NOVA PROCURAÇÃO 

OPORTUNIZADA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA PELA 

PARTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte que completa a maioridade no curso 

da lide deve apresentar nova procuração para regularizar a capacidade 

postulatória, a fim de substituir o instrumento de mandato inicialmente 

outorgado por sua representante legal ao advogado contratado para atuar 

na causa. (Apelação Cível n. 2011.044436-1, de Joinville, rel. Des. Jairo 

Fernandes Gonçalves, j. 23-08-2012).

Portanto, intime-se a parte autora, para, em 15 (quinze) dias, regularizar o 

vício de representação, sob pena de extinção do processo, como previsto 

no art. 76, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após, retornem conclusos para análise do pedido de fls. 131.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 447818 Nr: 21557-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDÔNIA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO., SOCIEDADE CIVIL PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA 

- SINTERO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEVALDO ANDRADE REIS - 

OAB:628RO, ALCIONE COSTA DE MATTOS TURESSO - OAB:2837/RO, 

EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - OAB:1207RO, EURICO 

SOARES MONTENEGRO NETO - OAB:1742RO, RODRIGO OTAVIO VEIGA 

DE VARGAS - OAB:2829RO

 Vistos etc.

Diante da informação juntada aos autos via Malote Digital (código de 

rastreabilidade 81120172780370), informando a quitação do débito 

referente a custas processuais, remetam-se os autos a Central de 

Arrecadação para baixa e providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861044 Nr: 2540-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IVAN RICARDO PEDROLLO, IDA MARIA 

TIMM PEDROLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844, TAÍSA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12.815/MT, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 

49.540

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria Judicial se houve cumprimento pelo autor do 

despacho de fls. 268.

Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760852 Nr: 13242-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THARTITA NUNES BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ESPINDOLA VITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, intentado por THARTITA NUNES BRUNO 

em desfavor de LUIZ ESPINDOLA VITORIO, e ratifico os termos da liminar 

anteriormente deferida.Em consequência, declaro extinto o débito do autor 

para com os requeridos com relação à dívida objeto da presente demanda. 

E determino o cancelamento definitivo dos protestos decorrentes da 

obrigação litigada.Deixo autorizado o levantamento dos valores 

consignados em favor do requerido.Sem custas por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita.Sem honorários, tendo em vista que estes profissionais já 

são remunerados pela Instituição de Ensino.P.R.I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 883371 Nr: 18811-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT

 Vistos etc.

Proferida sentença de improcedência, resta prejudicada a análise dos 

declaratórios de fls. 306/308, diante da ausência de prejuízo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1057768 Nr: 49917-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.
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Autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta indicada no petitório de fls. 

103.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 924653 Nr: 46268-21.2014.811.0041

 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 LOURDES RESEDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SAAD, SOCIEDADE BENEFICIENTE 

SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, SANDRA REGINA FRANCO LIMA - 

OAB:161660/SP

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 223.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 864129 Nr: 4916-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ODENIR ORTOLAN, PAULO CESAR RAMBO 

JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos etc.

Diante da realização da prova pericial e considerando que a 

autocomposição é premissa fomentada a luz da nova lei processual, 

diante da possibilidade de acordo entre as partes, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920020 Nr: 43458-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXACT SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.Vincule-se o 

valor depositado a este processo.Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.”Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.No mais, considerando que na data de 24.11.2017 foi realizada 

penhora no rosto destes autos (fls. 160), DETERMINO a vinculação da 

importância de R$10.705,99 (dez mil setecentos e cinco reais e noventa e 

nove centavos) em favor dos autos do processo nº 

0000554-34.2015.5.23.0004, em tramite pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho 

da Capital.DETERMINO a expedição de Ofício à 1ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá – MT, informando que não há créditos disponíveis nos autos em 

questão, em virtude da liberação do valor em favor da penhora no rosto 

dos autos realizada anteriormente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 424102 Nr: 8288-79.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA DE BRITO NUNES, ANTONIO CÁSSIO CORREA DA 

COSTA, ESPÓLIO DE ANTONIO ITAUBI CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIS CANALLE, MARCILEI 

VERÔNICA SCHEID CANALLE, FEMTAU - FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE 

DE AUTOMOBILISMO, VALDECI MANDES, ASSOCIAÇÃO DOS FORA DA 

ESTRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441/MT, CLARIANA ZACARKIM BARAO - 

OAB:14955, FLÁVIO SOUZA BRAGA - OAB:8899/MT, FRANCISMARIO 

MOURA VASCONCELOS - OAB:10624/O, Marcos Heringer - 

OAB:5280, ROGERIO BARAO - OAB:8313

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1077161 Nr: 58671-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Mantenham-se os autos conclusos para baixa via Renajud.No tocante a 

recuperação judicial da empresa Engeglobal Construções Ltda , 

determinada pela 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e 

Falência, e informada no petitório de fls. 214/219, passo a decidir.O § 3º 

do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após liquidado o 

débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o crédito será 

incluído na classe própria da recuperação judicial:“§ 3o O juiz competente 

para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a 

reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na 

falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na 

classe própria. Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a 

título de condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, 

no Juízo Universal da recuperação judicial.Ademais, intime-se o exequente 

a fim de que apresente a planilha atualizada do crédito exequendo, até a 

data do pedido de recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 9º 

da Lei n. 11.101/2005 (sendo este o prazo limite para incidência dos juros 

e atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor). Após, em 

razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para 

que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral 

de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.Transitado em julgado 

da sentença, remeta os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 905317 Nr: 33761-28.2014.811.0041

 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: DANIELLE BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA OLIVEIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 14.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR a 

requerida UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao 

pagamento das despesas médicas e hospitalares referentes ao 

procedimento cirúrgico realizado pela autora, DANIELLE BERNARDO DA 

SILVA, no HOSPITAL PROCARDIACO, nos limites constratuais e 

autorizados pela tabela de custeio da própria da UNIMED CUIABÁ para 

realização do procedimento de ABLAÇÃO POR CATETER coberto pelo 

plano de saúde.CONDENO ainda a requerida ao pagamento de custas, 

despesas processuais e verba honorária, que arbitro no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8° do CPC.P. R. I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 772180 Nr: 25276-10.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA ROSELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725, 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

apenas para RATIFICAR a tutela antecipada deferida, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil.CONDENO a requerida ao pagamento de 

custas, despesas processuais e verba honorária, que arbitro no valor de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8° do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 52306 Nr: 12809-82.2001.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERVO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGO KURAMOTI, GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, DEANA DARIA CABAS 

INAZAWA, WILLIAM AKASHI DE INAZAWA, KAREN INAZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774, GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUMIOR - OAB:10.953/MT, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT, 

ROBERTO TADEU VAZ CURVO - OAB:DEFENS.PÚBLICO, RUTH MARTA 

SERRA NASSER PAQUER - OAB:7840/MT

 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 da requerida.Tendo em vista, 

que os processos não podem ficar paralisados por prazo indeterminado e 

no intuito de imprimir celeridade processual, por não haver, até então, 

regulamentação do TJMT sobre a publicação de editais no sitio eletrônico 

da Egrégia Corte Estadual, como também por ainda não ter sido criada a 

plataforma de editais do Conselho Nacional De Justiça, DISPENSO a 

formalidade prevista no art. 257, II do CPC quanto ao edital.Transcorrido in 

albis o prazo da citação sem a parte demandada se manifestar, desde já, 

em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como 

curador especial da parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, 

segunda figura, do CPC.Após, com ou sem manifestação das partes, 

volvam-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756345 Nr: 8437-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA AVILA PETERLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:43434/PR, GILCENO CALEFFI - OAB:19010, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - NPJ - OAB:7216/MT
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 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos, por 

consequência, determino o prosseguimento da execução em apenso (Cód. 

701811) até sua total satisfação.CONDENO ainda o embargante/autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais restantes, e honorários 

advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 8°, do CPC.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771011 Nr: 24059-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:MT/10.248, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc

Diante da carga realizada enquanto transcorria prazo comum para as 

partes, restituo o prazo ao requerido acerca da sentença extintiva 

proferida nos autos, começando a fluir a partir da publicação da presente 

decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 420169 Nr: 6216-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU, JUAREZ POMPEU 

DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE FÁTIMA THOME PARIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUÇARA MARIA DOMINGUES 

LOTUFO - OAB:4044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE DE FÁTIMA THOMÉ 

PARIZZI - OAB:MT 8631

 Vistos etc.

Aportou aos autos petição da parte autora fls. 657/670, comunicando o 

falecimento do inventariante, juntando na oportunidade certidão de óbito.

Os artigos 76, 313, I e 687, todos CPC, dispõe que:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para seja sanado o vício.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das 

partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

Diante da informação do falecimento do inventariante, com fulcro no artigo 

313, I, § 1º do CPC, a suspensão do feito até que seja regularizada a 

representação processual é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Morte do 

Executado no curso do processo. Extinção do feito pelo magistrado 

sentenciante nos termos do art. 267, IV, do CPC. Necessidade de 

determinar a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros do 

devedor, na forma dos arts. 265 e 1055, do CPC. - Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos 

seus sucessores, observado o disposto no art. 265 do CPC. - Sentença 

desconstituída para que retornem os autos ao Juízo de origem, 

observando-se a regular tramitação do feito, nos termos da legislação 

pertinente. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime”. (TJSE - 

Apelação 2010217495; Relator DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO; 2ª. 

CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 07/02/2011).

Ante o exposto, SUSPENDO a presente ação, DETERMINANDO a intimação 

do espólio para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

representação, procedendo a substituição do inventariante, nos termos 

dos artigos 13, I e 687, ambos do CPC, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 951452 Nr: 646-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

BANCO PANAMERICANO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - 

OAB:13256, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do exequente não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, 

embora rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a 

novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido na 

sentença. Assim sendo, mantenho a sentença, como lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153990 Nr: 33515-61.2016.811.0041

 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: CAIQUE WELLINGTON MAGALHAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do exequente não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, 

embora rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a 

novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido na 

sentença. Assim sendo, mantenho a sentença, como lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890577 Nr: 23613-55.2014.811.0041

 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: MICHAEL BATISTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PARREIRA SILVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS NESELLO - 

OAB:17454/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

requerida ao ressarcimento do valor pago no importe de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), acrescido de juros de mora 1% (um por 

cento) ao mês desde a notificação e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do desembolso.Deixo de arbitrar verba 

honorária em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos da Emenda 
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Constitucional n° 80/14, que conferiu a esta instituição as prerrogativas da 

Magistratura e Ministério Publico, não sendo mais devidos honorários 

advocatícios.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 368339 Nr: 6347-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE MACEDO BARBOSA, JOAO ALFREDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, DILMA 

GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892, LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de remessa dos autos a contadoria formulado às fls. 

538, uma vez que não compete ao juízo praticar atos típicos de parte.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 441916 Nr: 18211-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 133/134, e DETERMINO que se proceda a penhora 

sobre o imóvel de fls. 125/132, nos termos dos artigos 831, 835 § 3º, 838 

e 845 § 1° do Código de Processo Civil,

 INTIME-SE a parte exequente para providenciar a respectiva averbação 

no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresente posteriormente 

a matrícula atualizada do bem.

EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se a própria executada proprietária como depositária.

LAVRE-SE o competente Termo de Penhora, intimando-se os executados 

para manifestação.

Após PROCEDA-SE a avaliação do imóvel penhorado expedindo-se a 

competente carta precatória, intimando-se as partes para manifestarem no 

prazo legal.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do 

bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa 

particular”, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional 

(alienação do bem penhorado por meio de hasta pública).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 911981 Nr: 38184-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOBOM ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 865801 Nr: 6228-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUAR RESTAURANTE SEL SERVICELTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGECON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, 

CARLOS ALBERTO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 759184 Nr: 11472-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO GUIMARÃES RODRIGUES - FIRMA 

INDIVIDUAL, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON RODRIGUES 

ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 
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CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 748264 Nr: 45557-21.2011.811.0041

 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: ALEXANDRE DO BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS, MARCO AURÉLIO 

CARVALHO CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O, LUIS 

CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/MT, NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 946715 Nr: 58454-76.2014.811.0041

 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: MARTA MARIA RIPARDO DE SOUZA, LFRS, LFRDS, 

NKRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC RANDO, ISMAEL FELIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Conceda-se vista ao MP, nos termos do artigo 178 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 889563 Nr: 22950-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO CAETANO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:8359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7199/MT

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de intimação, solicitando-se ao Detran-MT, a 

respoosta e documentações solicitadas às fls. 102.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127135 Nr: 21833-12.2016.811.0041

 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: EDSON OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAETANO CABRAL, Roberto 

Mascarenhas, Cleusa de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7199/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA 

- OAB:8359/MT, Luiz Henrique de Oliveira Neto - OAB:4160/MT, LUIZ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - OAB:4160/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria acerca da Intimação das Fazendas Públicas bem 

como da publicação do Edital de Citação.

No mais, DETERMINO o cumprimento na íntegra do decisório de fls. 

122/122v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 383465 Nr: 19217-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MORETTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS LTDA, WBR LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:14795, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 670/677.
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Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 919855 Nr: 43352-14.2014.811.0041

 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: MARIA BENEDITA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA MARIA DA ANUNCIAÇÃO NETA, 

ANA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

Intimem-se por via postal para que manifestem eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruem.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Após, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891869 Nr: 24470-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDES FÁTIMA VIAN, ALEXANDRE HAUSER MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MONTEIRO DA SILVA, GERALDO 

MONTEIRO DA SILVA - ME, MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Vistos etc.

Intime-se a autora a fim de que informe no prazo de 05 (cinco) dias o 

interesse processual no presente feito, diante do acordo homologado nos 

autos de código nº 281096.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940660 Nr: 54960-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBP, CLAUDIA REGINA BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, Caroline Aparecida Alcantara Egues - 

OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES - OAB:17.734, 

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786 OAB/MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660 OAB/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se. Após conceda-se vista ao MP.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837432 Nr: 42241-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIQUEAS NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO NUNES NEVES DE 

ARAUJO - OAB:18415/O, RAFAEL WERNECK COTTA - OAB:167373

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de remessa dos autos a Contadoria, uma vez que 

compete a parte interessada instruir o pedido de cumprimento de sentença 

nos termos do artigo 524 do CPC, bem como acerca da habilitação perante 

a liquidação extrajudicial.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 728431 Nr: 24354-03.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP

 Vistos etc.

INTIME-SE o Sr. Perito para que manifeste a respeito dos petitórios de fls. 

666/667 e 668/776, esclarecendo as questões aduzidas no prazo legal.

 Após, retorne conclusos.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897489 Nr: 27929-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:17697/SP, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Vistos etc.
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Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes e procuradores para o ato.

Cumpra-se.

Cuiabá- MT, 03 de agosto de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456544 Nr: 27258-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 317/318, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 407249 Nr: 39484-86.2009.811.0041

 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: SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO, ZIDIEL 

INFANTINO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE MARIA GONÇALVES DA MATA, 

SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO, JESUEL NEVES DA SILVA, 

ZIDIEL INFANTINO COUTINHO, RAFAEL PACELIUKA, NELSO JORGE 

ROSCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Com estas considerações e fundamentos, enfrentados as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, ACOLHO a preliminar de 

mérito por ausência pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, bem como ausência de interesse 

processual, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte reconvinte ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada R$ 5.000,00 (cinco mil reais).P. R. I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 357178 Nr: 27576-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. S. A, CARLOS ALBERTO PAULINO DE ALMEIDA, 

MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL OTORRINO, MARCO ANTONIO 

CUNHA BORGES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELY BOCARDI DE MIRANDA - 

OAB:8088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Vistos etc.

Aportou aos autos petição do denunciado Marco Antônio Cunha Borges 

Leal (fls. 820/821), pugnando pela execução da sentença referente aos 

honorários sucumbenciais.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 6016-35.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYSA GOMES BRESSANE, MAURÍCIO 

CARNEIRO BRESSANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELE ROSANGELA LEMES - 

OAB:17.253MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, IVO SÉRGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11.799/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GOMES 

BRESSANE - OAB:10102, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616, RUI 

EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 Vistos etc.

A exequente indica a penhora o bem de fls. 430/431.

verificada a titularidade em nome do executado, DETERMINO que se 

proceda a penhora sobre o imóvel supracitado, nos termos dos artigos 

831, 835 § 3º, 838 e 845 § 1° do Código de Processo Civil,

 INTIME-SE a parte exequente para providenciar a respectiva averbação 

no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresente a matrícula 

atualizada do bem.

EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se a própria executada proprietária como depositária.

LAVRE-SE o competente Termo de Penhora.

Após PROCEDA-SE a avaliação do imóvel penhorado, intimando-se as 

partes para manifestarem no prazo legal.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do 
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bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa 

particular”, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional 

(alienação do bem penhorado por meio de hasta pública).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1280512 Nr: 2007-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CRISTALINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA LOCAÇÃO LTDA, ENGEGLOBAL 

CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101346, EVERTON ANDREY LESSA - OAB:17184, RAIANE 

ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Com fulcro no exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do 

pedido dos autos, bem como JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito.Condeno a embargante ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, sendo este arbitrado em 10% do valor da causa, bem 

como as custas processuais, estas já antecipadas pela parte.Após o 

Transito em Julgado ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de estilo e 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 140466 Nr: 24887-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA COSTA CAMPOS LIMA, 

LUCELLEUZY DA COSTA CAMPOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, THATIANY SANTANA DE 

CAMPOS FREITAS - OAB:12238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DAVI MARQUES - OAB:14678

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 729930 Nr: 25957-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDITA FELIX DE MELO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO SEBASTIÃO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDÃO DA SILVA - 

OAB:18.546/o, KARLA MOREIRA ALVES - OAB:16.061, RODOLFO 

FERNANDES BORGES - OAB:13506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

AGUIAR - OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906, MARIA 

ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - OAB:2906

 Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 460425 Nr: 29692-89.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO HORSTMANN LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT, MARCOS 

VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 I)JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO RECONVENCIONAL, com resolução do 

mérito e amparo no artigo 487, I do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerida/reconvinte ao pagamento da verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o (a) requerente/reconvindo 

(a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. TRASLADE-SE 

cópia da SENTENÇA para os autos da MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO COM PEDIDO LIMINAR código n° 454845 (em 

apenso).P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 454845 Nr: 26262-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO HORSTMANN LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO COM PEDIDO LIMINAR, para DETERMINAR providencias quanto 

a baixa definitiva da anotação do protesto do título n° 120 (cheque), no 

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), Cartório do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá/MT. Torno subsistente a decisão liminar 

proferida à fl.84.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma 

do que preceitua o artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. TRASLADE-SE cópia da 

SENTENÇA para os autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDDE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS código 

n° 460425 (em apenso).Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá-MT, 08 de agosto 

de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1043724 Nr: 43327-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 
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OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844, CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - 

OAB:19.676, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que se trata de prazo comum, impulsiono os autos intimando 

para que o advogado nominado devolva os autos abaixo elencados a esta 

Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da busca 

e apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

Carga ao advogado: CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER

Data da Carga: 07/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890386 Nr: 23486-20.2014.811.0041

 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: AMER KAHLIL OKDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERREIRA BORGES, EDSON 

SERAFIM BERTOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DOS SANTOS - 

OAB:14.363/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que se trata de prazo comum, impulsiono os autos intimando 

para que o advogado nominado devolva os autos abaixo elencados a esta 

Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da busca 

e apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

Carga ao advogado: CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER

Data da Carga: 07/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1086949 Nr: 4700-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMER KHALIL OKDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE 

- OAB:4.497/MT, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que se trata de prazo comum, impulsiono os autos intimando 

para que o advogado nominado devolva os autos abaixo elencados a esta 

Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da busca 

e apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

Carga ao advogado: CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER

Data da Carga: 07/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 288074 Nr: 8901-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MARQUES, MARIA DOS SANTOS 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BANDEIRA MIRANDA, IVONE NUNES 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Berardo Gomes - 

OAB:3.587/MT, BERARDO GOMES - OAB:3587/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para diligenciar e fornecer os meios para 

cumprimento do mandado n. 598931 em carga nesta data para a central de 

mandados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 116625 Nr: 215-95.1985.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, Haroldo Almeida 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Dan - OAB:35.65-a MT, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE MARIA 

XAVIER BISPO - OAB:5.715/MT, PAULA MÁRCIA CÁCERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO FLAVIANO DE 

SOUZA - OAB:0705/MT, ELISEU CERISARA - OAB:324/MT, LUIZ 

EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 Vistos etc.

Diante da sentença proferida nos autos Ação de Declaração de Nulidade 

nº 45448-02.2014.811.0041 (923390), onde foi declarada a inexistência 

da sentença proferida nos presentes autos, bem como de todos os atos 

processuais desde a citação,vieram os autos conclusos para análise do 

petitório do autor de fls. 528/5340, onde requer o aditamento da inicial e o 

prosseguimento do feito.

Recebo o aditamento a inicial, para que PROCEDA-SE a Secretaria Judicial 

com a Inclusão no polo passivo da demanda conforme pleiteado pela parte 

autora.

Considerando que a lei processual tem aplicabilidade imediata, recebo o 

presente feito pelo procedimento comum.

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia __09__/__10__/__2018____ às 09__h_30 _min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala __.

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º).

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10).

Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se 

for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I).

Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818947 Nr: 25241-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE DA SILVA ARRUDA, EDINEIA DA SILVA 

ARRUDA, EDENILZA DA SILVA ARRUDA

 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: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/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.: 963773 Nr: 6445-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA OTANO PEIXOTO, SILENE ALVES 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAILAN AMARAL COSTA, APARECIDA DE 

JESUS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: ELISANDRO NUNES BUENO

Data da Carga: 05/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 97348 Nr: 13390-97.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINNI SOUZA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DEGRAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, Liamar Magda Soler - 

OAB:8230

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: JOELMA DOS REIS RIBEIRO

Data da Carga: 03/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78527 Nr: 6213-87.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE SALVADOR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Kunze - 

OAB:2401/MT, FRANCISCO KUNZE JUNIOR - OAB:5365/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: LAURO JOSÉ DA MATA

Data da Carga: 05/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1133584 Nr: 24439-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 INTIMAÇÃO da parte REQURENTE para que informe o endereço da 

testemunha MARILIZE GOMES DOS SANTOS visando possibilitar a 

expedição de Carta Precatória para sua oitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79841 Nr: 8510-28.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 Certifico que a advogada RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA fez carga 

dos autos código 79841 em 21/05/2018. Certifico mais que o mencionado 

advogado foi intimado para devolver os autos pelo DJE n.º 10304, 

publicado em 30/07/2018 e até a presente data não devolveu os autos 

para esta secretaria, motivo pelo qual faço apresentação da presente 

certidão e documentos para análise do Magistrado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1112159 Nr: 15608-73.2016.811.0041

 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: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO 

DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLAUDIA MARIA JOSE SBOARINI, 

RODRIGO AMELIO DE CAMPOS SBOARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ZIR BOTHOMÉ - 

OAB:13.849-A/MS, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:16.785/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – 

PREVI interpôs embargos de declaração contra decisão de fl. 58, que 

indefere o redirecionamento imediato da demanda em face dos herdeiros, 

porquanto, em tese, a falecida não deixou bens a inventariar.

Sustenta o Embargante que não se pode ignorar a existência de norma 

legal expressa que dispõem sobre a responsabilidade do espólio sobre as 

dívidas do falecido (art. 1997 do CCB), e que não é crível se inviabilizar 

prosseguimento do processo com base em declaração realizada no ato da 

declaração do óbito.

Por tais razões, requer seja conhecido e provido os declaratórios a fim de 

sanar as obscuridades apontadas.

 É o relatório.

Decido.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, não existe obscuridade, omissão, contradição interna 

ou erro material capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou 

correção (retificação) do aresto embargado, que contém extensa e clara 

motivação, da qual não destoam suas conclusões.

Com efeito, conforme esclarecido na decisão embargada, é inviável 

direcionar automaticamente a presente ação contra os herdeiros da 

falecida, à vista da inexistência de sucessão ou espólio, pois consoante 

certidão de óbito de fl. 52 não deixou bens a inventariar ou mesmo 

testamento, de maneira que, em se tratando de presunção iuris tantum, 

cabe ao interessado ilidir a informação.

Importante salientar que, a ausência de bens da falecida obsta a 

condenação dos sucessores ao pagamento do débito objeto da demanda, 

sobretudo porque os herdeiros daquela não respondem por encargos 

superiores às forças da herança. E, ao credor, é assegurado somente o 

direito de pedir pagamento de dívidas reconhecidas, nos limites dos bens 
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eventualmente deixados para partilhar, nos termos dos artigos 1.792, 

1.821 e 1.997, todos do Código Civil1.

Logo, na ausência de herança para pagamento das dívidas da falecida, 

não há como os herdeiros atenderem ao limite da herança, à vista da 

inexistência de bens a serem partilhados.

 Ademais, não veio aos autos prova de que a falecida tivesse deixado, 

efetivamente, bens a inventariar, o que cabe à parte autora, e não aos 

filhos ou ao viúvo, que não respondem com patrimônio próprio pela dívida, 

nos exatos termos previstos pelo art. 1.792 do Código Civil.

A amparar o entendimento, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGOCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR DO EXECUTADO. ÕNUS DO EXEQUENTE DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. Cabe ao exequente a 

prova da existência de bens a inventariar pertencentes ao executado 

falecido, na forma do art. 333, I, do CPC, e não ao filho do executado, que, 

aliás, já fez prova das suas alegações, ao trazer aos autos a certidão de 

óbito de seu genitor, dando conta da ausência de bens a inventariar do de 

cujus. VERBA HONORÁRIA. Redução desacolhida. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052071982, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

12/12/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE 

BENS A INVENTARIAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 

CONCESSÃO. No caso, revela-se prudente a concessão do efeito 

suspensivo aos embargos à execução, levando em conta o risco de dano 

de difícil ou incerta reparação, mediante a prestação de caução. No caso, 

o "de cujus" não deixou bens a inventariar, não podendo ser os 

sucessores obrigados, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do CC, pelo 

pagamento de débitos do falecido. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70042966390, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 05/04/2012)

Assim, a embargante objetiva apenas o reexame da causa com a 

atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de 

embargos de declaração.

Como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos 

casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a 

reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido, em 

razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Insta consignar que os Embargos de Declaração é recurso de natureza 

particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de 

obscuridade, contradição ou omissão e, para sanar julgamento proferido 

com base em premissas equivocadas.

 Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada.

 Dessa forma, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a 

reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com 

clara exposição das razões de fato e de direito, pois os Declaratórios não 

podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi 

decidido.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original).

Colhe-se de modo pacífico na Jurisprudência este entendimento, conforme 

precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO VOLTADO 

AO REEXAME DO MÉRITO E AO REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. 

EMBARGOS IMPROVIDOS. ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO 

TODA A MATÉRIA DEBATIDA, CONCLUI-SE QUE A CORRETA 

APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI 

QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A 

VIA ADEQUADA PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO 

PARA OBRIGAR O JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. 

(TJDF, Emb. Decl. na APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita 

Brasil, j. 18.03.2004, DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original).

As insurgências indicada deverá ser objeto de recurso para o segundo 

grau de jurisdição, o qual poderá conhecer e reformar a sentença de 

primeiro grau, se for o caso.

O acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o 

princípio do duplo grau de jurisdição e também o princípio da 

inalterabilidade.

Isso porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da 

decisão dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso de 

apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios processuais 

destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas.

 A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei.

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

PROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de 

entendimento e nem a reexame da prova, mas à correção de contradição, 

obscuridade ou omissão, que no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 

132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 

11/03/2010, Data da publicação no DJE 26/04/2010) negritei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. São 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade. Não se prestam os declaratórios a lograr efeito infringente 

para modificar o julgado e adequá-lo ao entendimento esposado pela 

embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2007, Data da 

publicação no DJE 28/03/2007) destaquei.

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade.

Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda.

Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, embora 

rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido.

Assim sendo, mantenho a decisão como lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1217732 Nr: 10773-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ MARIO ALCARAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO 

GRANDE - SANTA CASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE MARY LOPES DE 

SANTANA - OAB:12.343/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para comprovar a intimação 

de sua testemunha, no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024508-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMELIO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAROVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024508-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JORGE AMELIO MAIA REQUERIDO: RAROVI IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME Vistos etc. Verifica-se que o presente 

processo foi encaminhado equivocadamente a este juízo, pois foi 

distribuído por dependência aos autos n° 1028773-39.2017.8.11.0041 em 

tramite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas 

considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, para 

onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024553-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAN ALVARES VERTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024553-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAPHAN ALVARES VERTA REQUERIDO: ACL COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORACOES LTDAB - EPP 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, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que verifica-se que o requerente colacionou aos autos seu holerite (Id. 

14578919) 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: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA–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. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007711-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADAYUKI TANAKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO)

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ELIAS DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007711-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TADAYUKI TANAKA EXECUTADO: LUIS ELIAS DE SOUSA Vistos etc. 

Verifica-se que o executado por meio do petitório de ID. 13123407 interpôs 

Embargos à Execução, contudo restou em via eleita inadequada, tendo em 

vista se tratar de Ação Autônoma que deve ser distribuída 

separadamente. Sendo assim, INTIME-SE o signatário dos Embargos á 

Execução, para que proceda com sua distribuição em autos apartados e 

por dependência ao presente feito, nos termos do artigo 914, §1° do CPC, 

no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento, visto que se trata de 

ação autônoma. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024845-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024845-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CASSIA SANTOS DA CRUZ Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial, 

ajuizado por CASSIA SANTOS DA CRUZ visando a transferência de 

imóvel de propriedade de sua mãe, esta falecida. 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, 
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11.03.2014). Destaquei. DECISÃO: Acordam os Magistrados da SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL em COMPOSIÇÃO INTEGRAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

do ESTADO DO PARANÁ em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO 

SUSCITADO para DECLARAR COMPETENTE MEDIANTE DISTRIBUIÇÃO a 

uma das VARAS JUDICIAIS FORO CENTRAL DE LONDRINA a que for 

atribuída COMPETÊNCIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. EMENTA: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALECIMENTO. SUCESSÃO. ALVARÁ 

JUDICIAL. CONCESSÃO DE USO. ENTIDADE AUTÁRQUICA. CONFLITO 

CONHECIDO. COMPETÊNCIA MEDIANTE DISTRIBUIÇÃO A UMA DAS 

VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. 1 - Uma das formas do conflito se dá 

quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um 

ao outro a competência. Não se duvidando que a competência em razão 

da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável. (CPC, arts. 66 e 62, II), 

2 - Independentemente do rito especial ou mesmo do Título de Concessão 

advindo da entidade autárquica municipal, a questão envolve Direitos 

Sucessórios, por conta do falecimento daquele a a quem foi conferido 

Direito de Uso do Jazigo em questão, de modo que a competência toca as 

Varas de Família e Sucessões (Res. nº 93/2013, art. 6º, inc. II). (TJPR - 7ª 

C.Cível em Composição Integral - CC - 1522231-0 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Victor Martim Batschke - 

Unânime - - J. 19.07.2016)(TJ-PR - CC: 15222310 PR 1522231-0 

(Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 

19/07/2016, 7ª Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: 

DJ: 1852 29/07/2016) 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024893-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024893-05.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

PEREIRA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. A requerente narra que é consumidora dos 

serviços prestados pela reclamada de longa data, sendo titular da unidade 

consumidora nº 6/753626-1. Aduz que teve seu nome incluso no cadastro 

de inadimplentes, em virtude da fatura do mês de Dezembro/2017 no valor 

de R$ 1.122,91 (mil cento e vinte e dois reais e noventa e um centavos). 

Salienta que na data de 26/01/2018 ingressou com demanda judicial, está 

que tramitou perante o Quinto Juizado Especial de Cuiabá, porém o 

referido extinguiu a ação em virtude de ser necessária a elaboração de 

perícia no caso. Elucida que a ré vem agindo de má-fé, visto que está 

exigindo valor abusivo, e que não concorda com os valores que estão lhe 

sendo cobrados. Por tais motivos, pugna pelo deferimento da antecipação 

da tutela para que seja determinado a requerida que se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na UC nº 6/753626-1. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por MARIA PEREIRA DA SILVA em desfavor de CENTRAIS 

ELÉTRICA MATOGROSSENSES S/A, devidamente qualificados nos autos. 

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A respeito do 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)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, 

em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do 

direito, isso porque a demandada trouxe aos autos Histórico de Contas (ID 

14614036) onde se verifica que na fatura objeto da presente demanda 

está sendo cobrado valor no montante acima da média de consumo da 

requerente. Ademais, em análise ao referido histórico, observa-se uma 

média de consumo inferior tanto nos meses posteriores ao que foi 

cobrado no mês de Dezembro/2017. A demonstração do perigo de dano 

reside na relevância do bem tutelado por ser um serviço indispensável e 

essencial à sobrevivência humana, ademais, a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica traz grande instabilidade e limitações nas 

atividades cotidianas da requerente e de sua família. Acerca do tema, eis 

o entendimento do TJ-MT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONDICIONADO AO DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A cobrança desproporcional e abusiva da tarifa relativa a 

serviços essenciais autoriza a antecipação da tutela, desde que seja 

depositado, previamente, o valorincontroverso. (AI 132473/2016, DR. 

MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017). EMENTAAGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA – 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE 

DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Demonstrada a discrepância entre o 

valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação 

àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da 

tutela formulado para coibir a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, porquanto preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Cumpre ressaltar ainda 

que, a fatura objeto do lítigio se configura como débito pretérito e a 

suspensão no fornecimento de serviços públicos essenciais, decorrente 

de débitos consolidados pelo tempo, é ilegal. “ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO 

FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não 

é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão 

de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 
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a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.2. A 

suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de 

efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re 

ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.3. Agravo Regimental da 

AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (Processo: 

AgRg no AREsp 239749 RS 2012/0213074-5 Orgão Julgador: T1 - 

PRIMEIRA TURMA Publicação: DJe 01/09/2014 Julgamento: 21 de Agosto 

de 2014 Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO) Destaquei. Em 

casos análogos, colho a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: QUARTA CÂMARA CÍVELAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1002702-89.2018.8.11.0000AGRAVANTE: ARALI PEREIRA DA 

SILVAAGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento 

do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de 

débito antigo.” (REsp 1658348/GO).A inscrição em órgãos restritivos de 

crédito é direito do credor quando não apresentados nos autos elementos 

suficientes que demonstrem, de início, a inexistência da dívida. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). Além disso, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida. 

Quanto ao pedido de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “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 experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida SE ABSTENHA de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na UC n° 6/753626-1, em 

virtude da fatura debatida nos autos, qual seja a referente ao mês de 

Dezembro/2017, no valor de R$ 1.122,91 (mil cento e vinte e dois reais e 

noventa e um centavos), sob pena de multa. Fica a medida liminar 

condicionada ao depósito judicial do valor que a autora reputa ser devido 

na fatura do mês de Dezembro/2017, com base na sua média mensal de 

consumo. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09/10/2018 às 09h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024377-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETE MARIA DE ARRUDA WAKINAGUNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024377-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSIDETE MARIA DE ARRUDA WAKINAGUNI RÉU: EDITORA MUNDIAL 

LTDA - ME Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações BGS2063 MT VW/GOL CL 1992 

1992 ROSIDETE MARIA DE A.WAKINAGUNI Sim Ademais, o demandante 

sequer juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
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recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – 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 e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 

Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como o 

pagamento das custas ao final do processo 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003968-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES OAB - MT3326/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo 1003968-22.2017.8.11.0041 Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a requerida impugnou, na contestação, a concessão 

da justiça gratuita à parte autora, ao argumento de que ela não preenche 

os requisitos necessários, por atuar com advogada e não ser pessoa 

pobre, nos termos da Lei 1.060/50, pedindo, assim, a revogação do 

benefício. No presente caso, verifica-se que a impugnante limitou-se a 

tecer alegações genéricas sobre o tema, sem, contudo, juntar aos autos 

prova suficiente, para convencer este juízo de que a impugnada não 

possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo seu e de sua família. Com efeito, a simples 

juntada de extratos de processos distribuídos pela requerida não tem o 

condão de comprovar que essa detém capacidade financeira. Portanto, 

uma vez que ao tempo da propositura da ação, a gratuidade foi deferida, o 

ônus de afastar a concessão pertence àquele que afirma a ausência dos 

requisitos do beneficiário. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 

GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO DA PARTE IMPUGNANTE. AGRAVO DA UNIÃO DESPROVIDO. 

1. A Justiça gratuita, de acordo com o artigo 4º e § 1º da Lei nº 1.060, de 

5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, 

será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de 

que não está em condições de pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família ", 

presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa 

condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das 

custas judiciais ". 2. Assim, para a pessoa física, basta o requerimento 

formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica 

condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, 

mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária 

provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade 

jurídica. No caso em apreço, há comprovação da precariedade da 

condição econômica da parte impugnada que justifique o não recolhimento 

das custas processuais. 3. Pelo que se depreende, a mera declaração de 

pobreza firmada pelo próprio interessado tem o condão de garantir a 

gratuidade judiciária, só perdendo tal caráter caso a parte contrária 

consiga provar a inexistência dos requisitos que ensejam tal benefício, o 

que a União não logrou fazer no presente caso. 4. Agravo interno da 

União Federal a que se nega provimento.” (TRF 3ª R.; AC 

0009610-74.2012.4.03.6103; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos 

Santos; Julg. 24/07/2018; DEJF 07/08/2018). No caso dos autos, a parte 

requerida/impugnante não se desincumbiu do referido ônus, posto que não 

apresentou elementos de convicção suficientes a demonstrar que a 

autora/impugnada não faz jus ao beneficio que lhe foi concedido. Diante 

do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte requerida para 

revogação da decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita à parte 

autora, pois não desconstituída a presunção de veracidade da declaração 

firmada na inicial, por ausência de provas nesse sentido. No mais, anoto 

que, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 
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para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024285-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERICLE LIMA DE AMORIM (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024285-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EMERICLE LIMA DE AMORIM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 08h00min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024982-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE JARDIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024982-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

TATIANE JARDIM DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009966-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIUBI EMANUEL SOUZA KUHN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009966-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CAIUBI EMANUEL SOUZA KUHN RÉU: PARTIDO DEMOCRATICO 

TRABALHISTA Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório 

de ID n° 14615104 requerendo a desistência da presente ação, 

informando que a não tem mais interesse na demanda, requerendo, assim, 

homologação sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024241-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDA RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Inexistência de Contrato e Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização 

por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Leonídia 

Ribeiro de Arruda em desfavor do Banco Itaú BMG S/A, aduzindo que o 

réu vem descontando de sua folha de pagamento, o valor de R$ 85,90, 

referente a parcelas de um contrato de empréstimo consignado, n. 

549472613, o qual afirma desconhecer. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a suspensão dos referidos 

descontos, e que o réu se abstenha de incluir o nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da lide, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 
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dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não se vislumbrar a urgência do pedido, já que pelos documentos 

colacionados/planilha (Id. 14540762), vê-se que os descontos estão 

sendo realizados desde janeiro/2015. Além disso, a autora não 

demonstrou que o requerido, em uma eventual sentença de procedência, 

não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os descontos 

efetuados. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo o réu apresentar o contrato que deu ensejo aos 

descontos questionados. Designo o dia 09/10/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, do NCPC, vez que a autora 

comprovou ser idosa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023360-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 08/10/2018, às 10h30min 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). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. 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, 31 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023360-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 08/10/2018, às 10h30min 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). 
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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). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. 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, 31 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023391-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 08/10/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

intime-se a requerida para se manifestar, no prazo de cinco dias. 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, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023391-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 08/10/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
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transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

intime-se a requerida para se manifestar, no prazo de cinco dias. 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, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006020-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006020-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDREIA GONCALVES DA SILVA RÉU: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA 

GRANDE LTDA Visto. Diante da certidão de Id. 13424535, redesigno para 

o dia 08/10/2018, às 12h30min a audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º), e intime-se e cite-se a parte ré nos 

termos outrora determinados. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006020-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006020-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDREIA GONCALVES DA SILVA RÉU: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA 

GRANDE LTDA Visto. Diante da certidão de Id. 13424535, redesigno para 

o dia 08/10/2018, às 12h30min a audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º), e intime-se e cite-se a parte ré nos 

termos outrora determinados. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015811-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R T DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Responsabilidade por Vício de 

Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência ajuizada por R T da Cruz em desfavor de 

Norsa Refrigerantes S.A – Coca-Cola, afirmando que adquiriu produtos da 

ré para comercialização, entretanto, os clientes começaram a devolver os 

produtos, sob alegação de que estavam com “gosto de cloro”. Narra que 

está com acumulo de vasilhame em seu estoque, já que não pode 

revender, e a ré afirmou que faria a retirada dos mesmos, o que não 

ocorreu até o momento. Requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar a Requerida a retirar os produtos impróprios para consumo do 

estabelecimento do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição 

sumária, vez que não há qualquer prova de que o produto esteja 

realmente impróprio para consumo, ou seja, se trata de matéria que 

demanda prova técnica que só será possível na fase oportuna. Em assim 

sendo, a princípio, não existe probabilidade acerca da causa do vício 

apresentados, por isso, em sede de tutela de urgência antecipada não 

pode ser acolhida. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela de urgência formulado pelo autor. 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 (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 1 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008936-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. 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 
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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, 02 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008936-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. 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, 02 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027099-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA DE OLIVEIRA MEIRA (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: 1021588-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA SOARES CASSIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1006733-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1006733-63.2017 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), intimem-se as partes 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. Cuiabá, 24 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013766-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANSAO JORDAO BEZERRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022700-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA MORAIS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012554-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDY TATIANA OSSA RAMIREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012554-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SINDY TATIANA OSSA RAMIREZ REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016171-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016171-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VICENTE MIRANDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, 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, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024525-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

RELINDES GOMES DE ARRUDA SILVA MERMEJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro também o pedido do exequente 

para determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, 

do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 07 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024322-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA LORAINE FERREIRA PAES CORREA (EXECUTADO)

DEUZILO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de agosto 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024590-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RATTS DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro também o pedido do exequente 

para determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, 

do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024707-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LAURA ADRIANA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 
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honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, 

do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024864-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024864-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIELE RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido 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. 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, 

08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023982-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a inclusão do nome do réu no cadastro de inadimplentes (art. 

782, §3º, NCPC), assim, oficie-se ao SPC/Serasa para as devidas 

anotações. Havendo custas perante estes órgãos, serão suportadas pelo 

exequente. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024101-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. MATOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a inclusão do nome do réu no cadastro de inadimplentes (art. 

782, §3º, NCPC), assim, oficie-se ao SPC/Serasa para as devidas 

anotações. Havendo custas perante estes órgãos, serão suportadas pelo 

exequente. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024972-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024972-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSELIANO DA SILVA REQUERIDO: 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, 08 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024990-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA BATISTA DA COSTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024990-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

STELA BATISTA DA COSTA LOPES RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 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, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900825 Nr: 30473-72.2014.811.0041

 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: DENTAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP, SERGIO MARISOLA SODA - 

OAB:257.750/SP

 Dou por encerrada a instrução. DEFIRO a apresentação das razões 

finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, assegurada vista dos 

autos (artigo 364, § 2º, NCPC). O advogado do autor retira o processo no 

dia 08.08.2018 e devolve no dia 21.08.2018. Após, a advogada da ré retira 

o processo no dia 22.08.2018 e devolve no dia 04.09.2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824218 Nr: 30282-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE FORMAS, COTRIM DIAS E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410

 Visto.

 Verifica-se que os advogados da ré Oeste Formas não constam 

cadastrados no sistema Apolo.

 Assim, promova-se o cadastrado dos patronos da requerida Oeste, em 

seguida, intime-se ela para, especificar que provas pretende produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); se manifestar sobre os documentos apresentados pelo 

autor às fls. 225/231 e sobre a contestação da denunciada à lide de fls. 

185/213, tudo no prazo de quinze dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790696 Nr: 44747-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO DE JESUS SILVA, CLEUZA DE 

JESUS SILVA, MARCO ANTONIO SILVA, VIVIANE SILVA PAES DE 

BARROS, JOÃO MALAQUIAS DE MEDEIROS, LUIZ ALCERY SOARES, LUIS 

PAULO PIRES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código n. 790696

 Visto.

 Diante da ausência de manifestação do exequente, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171036 Nr: 40621-74.2016.811.0041

 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: HAC, ANDREA DA SILVA ALMEIDA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Código - 1171036

Visto.

Em razão da certidão de fl.92, substituo o perito nomeado pelo 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).

A secretaria devera cumprir integralmente a decisão de fls.79/80, 

procedendo com as intimações necessárias.

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.: 239558 Nr: 8372-22.2006.811.0041

 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: WILSON SIERRA, NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RONDON LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Código 239558Vistos.No tocante à petição dos autores de fls. 497/503, 

observa-se que no primeiro laudo apresentado (fls. 377/407) realmente a 
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expert analisou o documento, consequentemente a assinatura de Sidney 

A. Baganha, que não está sendo questionada no feito, ou seja, a de fl. 31 

– original fl. 299, e o objeto deveria ser a de fl. 33, e que ela ainda não 

respondeu com clareza e objetividade os requisitos formulados pelos 

autores, conforme rebatido por eles às fls. 414/416, tanto que ela 

constatou a necessidade de realização de nova perícia (fl. 420), sendo o 

pleito deferido à fl. 422.Designado novo dia para o início do trabalho, 

sendo 7/02/2018 (fl. 428), o autor e seu assistente técnico compareceram 

na Secretaria desta Vara Cível, entretanto, a perita não oportunizou aos 

mesmos o acompanhamento da reabertura do trabalho, não lhes 

prestaram as informações requeridas e ainda saiu da Secretaria com o 

processo em carga sem dar maiores explicações, conforme noticiado na 

petição de fls. 432/434 e devidamente certificado à fl. 491. Segundo ainda 

levantado a apresentação dos honorários periciais, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC).Com a 

proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão 

pagos pela autora nos termos do art. 95 do NCPC, podendo ser utilizada 

eventual verba disponível no processo, por ocasião do pagamento da 

primeira perícia.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 

(NCPC, art. 477, § 1°).Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 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.: 1227871 Nr: 14079-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MÁRCIA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve a publicação do despacho de fl. 101, não 

resta outra alternativa a este juízo a não ser redesignar a audiência para a 

data de 29/08/2018, às 16h00min. Comunique-se ao juízo deprecante com 

a antecedência necessária para que proceda a intimação da parte ré e 

seu advogado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887908 Nr: 21845-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MARCELO DESSBESELL, BARBOSA E 

DALLA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA FÁTIMA 

MARIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 Defiro o prazo de 10 (dez) dias para a autora juntar substabelecimento e 

carta de preposto. Defiro a juntada os documentos supracitados. Sai a 

advogada da autora intimada para impugnar a contestação apresentada 

no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo certifique-se e volte-me os 

autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815566 Nr: 22009-93.2013.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Luis Oliveira de 

Figueiredo - OAB:13374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822950 Nr: 29083-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE DIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JULIO 

VALMORBIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OABMT/18.662, IVANOVA RAPOSO QUINTELA TAQUES - 

OAB:5.379, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5.073/MT, Luciano André 

Frisão - OAB:8340-B/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT

 Dou por encerrada a instrução. DEFIRO a apresentação das razões 

finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, assegurada vista dos 

autos (artigo 364, § 2º, NCPC). O advogado do autor retira o processo no 

dia 08.08.2018 e devolve no dia 21.08.2018. O advogado do Requerido 

Julio retira o processo no dia 22.08.2018 e devolve no dia 04.09.2018. 

Após, o advogado do Requerido Guilherme será intimado para 

apresentação de alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076415 Nr: 58196-32.2015.811.0041

 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: LUIZ DARCI RORIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON EDICA PINHEIRO COTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURE FERREIRA 

SALES - OAB:9372

 Homologo a desistência do depoimento pessoal do Requerido. Dou por 

encerrada a instrução. DEFIRO a apresentação das razões finais, no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, assegurada vista dos autos 

(artigo 364, § 2º, NCPC). O advogado do autor retira o processo no dia 

08.08.2018 e devolve no dia 21.08.2018. Após, a advogada da ré retira o 

processo no dia 22.08.2018 e devolve no dia 04.09.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 348184 Nr: 18486-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA, 

LENIRO DE OLIVEIRA ALVES, ADEMIR DE COUTO GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a ordem de bloqueio ao Sistema Bancenjud (fl. 

126/127), foi infrutífera, defiro a pesquisa no Sistema RENAJUD 

(fl.128/129) acerca de veículo em nome do executado.

 Se frutífera, intime-se o exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de cinco dias.

No caso de não localização de bens, intime-se a parte exequente para que 

se manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809705 Nr: 16191-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADIL SERGIO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Visto.

Considerando que acordão de fls. 445/448, anulou a sentença de fls. 

369/372, e determinou a reabertura da fase de instrução probatória, 

intime-se o perito nomeado nos autos para redesignar nova data para a 

realização da perícia, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, intimem-se as partes dando ciência da data, horário e local da 

realização da perícia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 700542 Nr: 35165-56.2010.811.0041

 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: EDSON TERNOVOI DE MORAES, PEDRO VILLANOVA 

BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SABO, ALFREDO MIGUEL SABÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT, LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - 

OAB:9395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11.210-A, LARISSA 

SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 59659

 Visto.

Diante da informação de óbito do autor, Edson Ternovoi de Moraes, defiro 

o pedido de fl. 255 para a habilitação do espólio, representado pela 

inventariante, Katia Cristina Ramalho Valim, nos termos do art. 110, do 

NCPC, proceda-se as anotações necessárias no cartório distribuidor e 

capa dos autos.

No mais, REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 / 

09 / 2018 às 14 : 00 horas.

Cumpre registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, 

observando-se as regras do artigo 455 do NCPC.

Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do 

NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de 

depor).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905127 Nr: 33649-59.2014.811.0041

 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: ALESANDRA DEUNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO SILVA TAQUES - 

OAB:17.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificar a sentença que lhe foi desfavorável.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.250/261, mantendo intacta a sentença de fls. 245/249.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 834290 Nr: 39650-94.2013.811.0041

 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: JADLA ARIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA, MARCONDES 

PAIVA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Chamo o feito a ordem.

Considerando que a prova pericial foi postulada pelos requeridos, chamo o 

feito a ordem para determinar que os honorários periciais sejam rateados 

entre eles, nos termos do art. 95 do NCPC, assim intime-se o requerido, 

Marcondes Paiva Serra, para efetuar o deposito de sua quota dos 

honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, intime-se a perita nomeada para dar início a perícia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 390909 Nr: 26601-25.2009.811.0041

 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 NASCIMENTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA, ELIENE 

DIAS DE MOURA, ELZA MOURA, OUTROS, EDUARDO MOURA, ELIANDRO 

MOURA LEITE, JONAS MOURA MASSOLA

 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: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13741/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT

 Vistos,

 Chamo o feito a ordem.

Verifica-se pela certidão de fl.142, que o oficial de justiça ao proceder a 

tentativa de citação do requerido Jonas Moura Massola não procedeu 

corretamente, vez que nos termos do art. 252 do CPC, quando há suspeita 

de ocultação, deve intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar.

Assim, para que não corra nulidade processual, cite-se o requerido, Jonas 

Moura Massola, no endereço de fl. 196, através do oficial de justiça.

 O senhor oficial de justiça deverá observar as hipóteses dos arts. 252 e 
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253 do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790368 Nr: 44415-45.2012.811.0041

 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: THAIS BATISTA MELO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, CYBELLE GUEDES CAMPOS - OAB:246662, 

ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, ODAIR DE MORAES JUNIOR - 

OAB:200488

 Vistos,

 Anote-se como postulado à fl. 141.

Indefiro o pedido de suspensão de fl. 141, vez que a Ação de 

Recuperação Judicial não suspende as ações de conhecimento.

No mais, visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 789689 Nr: 43710-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, NIVALDO JUNIOR ALT PULQUEIRO, 

RECANTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI R. 

SILVA - OAB:10361 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 Verifica-se que o requerido, David Celson Ferreira de Lima, apresenta 

incidente de falsidade às fls. 812/823, aduzindo que nos autos código 

722995, houve a juntada de documentos às fls. 221/225 daqueles autos, 

de apólice e questionário supostamente adulterado, afirmando que a 

assinatura posta nos referidos documentos são falsificados, vez que não 

são as suas, postulando pela prova emprestada, com a designação de 

pericia grafotécnica dos documentos.

 Sem maiores delongas, convém registrar que nos termos do art. 430 do 

NCPC, a falsidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a 

parte deva se manifestar, diante do caráter preclusivo do prazo para a 

arguição, assim considerando que os documentos que o requerido afirma 

serem falsos foram juntados nos autos código 722995, já sentenciado e 

que se encontra no Tribunal de Justiça em decorrência de recurso de 

apelação interposto pelo requerido, não poderá mais discutir a veracidade 

deles por meio do presente incidente, razão pela qual deixo que receber 

incidente de falsidade às fls. 812/823.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 661, procedendo a 

pesquisa junto ao Infojud como determinado à fl. 592, e a citação do 

requerido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823242 Nr: 29353-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, MARIO CELSO DE 

JESUS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FERREIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, 

OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - OAB:6002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351-MT

 Considerando a inércia das partes na manifestação sobre o interesse na 

realização da pericial (fl. 186) e a diante da informação do perito judicial de 

impossibilidade de realização de perícia, considerando que as partes não 

disponibilizaram documentos necessários (fls. 166/169), resta prejudicada 

a prova pericial postulada pelo autor.

No mais, indefiro o pedido de fl. 168 por falta de amparo legal.

Intime-se as partes desta decisão, após volte-me os autos conclusos para 

julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803131 Nr: 9587-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

NIVALDO JUNIOR ALT PULQUEIRO, RECANTO CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA, DAVID CELSON FERREIRA LIMA, SEGURADORA MAPFRE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI R. 

SILVA - OAB:10361 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Código 803131

Verifica-se que o requerido, David Celson Ferreira de Lima, apresenta 

incidente de falsidade às fls. 613/624, aduzindo que nos autos código 

722995, houve a juntada de documentos às fls. 221/225 daqueles autos, 

de apólice e questionário supostamente adulterado, afirmando que a 

assinatura posta nos referidos documentos são falsificados, vez que não 

são as suas, postulando pela prova emprestada, com a designação de 

pericia grafotécnica dos documentos

Sem maiores delongas, convém registrar que nos termos do art. 430 do 

NCPC, a falsidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a 

parte deva se manifestar, diante do caráter preclusivo do prazo para a 

arguição, assim considerando que os documentos que o requerido afirma 

serem falsos foram juntados nos autos código 722995, já sentenciado e 

que se encontra no Tribunal de Justiça em decorrência de recurso de 

apelação interposto pelo requerido, não poderá mais discutir a veracidade 

deles por meio do presente incidente, razão pela qual deixo que receber 

incidente de falsidade às fls. 613/624.

No mais, aguarde-se como determinado à fl. 414.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024241-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDA RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Inexistência de Contrato e Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização 

por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Leonídia 

Ribeiro de Arruda em desfavor do Banco Itaú BMG S/A, aduzindo que o 

réu vem descontando de sua folha de pagamento, o valor de R$ 85,90, 

referente a parcelas de um contrato de empréstimo consignado, n. 

549472613, o qual afirma desconhecer. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a suspensão dos referidos 

descontos, e que o réu se abstenha de incluir o nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da lide, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não se vislumbrar a urgência do pedido, já que pelos documentos 

colacionados/planilha (Id. 14540762), vê-se que os descontos estão 

sendo realizados desde janeiro/2015. Além disso, a autora não 

demonstrou que o requerido, em uma eventual sentença de procedência, 

não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os descontos 

efetuados. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo o réu apresentar o contrato que deu ensejo aos 

descontos questionados. Designo o dia 09/10/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, do NCPC, vez que a autora 

comprovou ser idosa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015811-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R T DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Responsabilidade por Vício de 

Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência ajuizada por R T da Cruz em desfavor de 

Norsa Refrigerantes S.A – Coca-Cola, afirmando que adquiriu produtos da 

ré para comercialização, entretanto, os clientes começaram a devolver os 

produtos, sob alegação de que estavam com “gosto de cloro”. Narra que 

está com acumulo de vasilhame em seu estoque, já que não pode 

revender, e a ré afirmou que faria a retirada dos mesmos, o que não 

ocorreu até o momento. Requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar a Requerida a retirar os produtos impróprios para consumo do 

estabelecimento do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição 

sumária, vez que não há qualquer prova de que o produto esteja 

realmente impróprio para consumo, ou seja, se trata de matéria que 

demanda prova técnica que só será possível na fase oportuna. Em assim 

sendo, a princípio, não existe probabilidade acerca da causa do vício 

apresentados, por isso, em sede de tutela de urgência antecipada não 

pode ser acolhida. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela de urgência formulado pelo autor. 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 (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 
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poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 1 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024487-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE SILVA E OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESLENE RUVIERI OAB - MT9389 (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Ronnie Silva e Oliveira ajuizou a presente Ação Ordinária c/c 

Indenização com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Grupo 

Econômico Kroton Educacional S.A (Unic), alegando que é aluno do 

décimo semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo prestado pela ré, e 

em 11/07/2018 foi surpreendido com o aviso de que não poderia participar 

da colação de grau agendada para 07/08/2018, em razão de não ter sido 

aprovado na matéria ED (Estudo Dirigido) - tema de “Responsabilidade 

Social”, com carga horária de dez horas, entretanto, assevera que 

realizou todas as atividades e avaliação, mas por falha no sistema não foi 

registrado. Narra que, conforme orientado pela coordenadoria, concluiu 

outro curso para aproveitamento da carga horária, este com 20 horas, 

também denominado “Responsabilidade Social”, todavia, após a entrega do 

certificado, a coordenadora afirmou que não seria mais aceito esta forma 

de aproveitamento e que realmente não poderia colar grau na data de hoje. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a requerida a 

incluir no nome do autor na lista de colação de grau e que ele participe da 

solenidade na data de hoje (07/08/2018), com início às 18h30min e demais 

atos que dependa da autorização expressa da ré, sob pena de multa e 

outros. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos, vez que não há como concluir 

apenas pelas alegações iniciais do autor de que houve falha no sistema 

da ré, ou seja, que ele não registrou as atividades e avaliação 

supostamente realizadas. Ademais, ele não trouxe qualquer notícia de que 

a inconsistência tenha acontecido com mais alunos. Quanto a não 

aceitação do outro certificado, a princípio, nessa análise sumária, é certo 

que as universidades gozam de autonomia, nos termos do art. 207 da 

Constituição da República, in verbis: Art. 207 – As universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Assim, elas podem elaborar normas sobre o que lhe 

é próprio, visando a concretização de seus objetivos institucionais, e 

somente após a oitiva da ré, será possível analisar a normatização 

acadêmica das regras aplicadas ao curso que o autor está matriculado. 

Autorizar tal medida se mostra temerária, e posteriormente, se 

comprovada a falha na prestação do serviço da ré, os danos ao autor 

serão reparados, o qual, inclusive, faz parte de seus pedidos. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação às requeridas, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 08/10/2018, às 

12h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015911-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KACIANO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015911-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KACIANO BOTELHO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Visto. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidos 

de Indenização por Danos Morais promovida por KACIANO BOTELHO em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, onde a parte autora foi intimada a 

apresentar documentos que comprovassem fazer jus ao benefício da 
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justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou para que recolhesse as 

custas iniciais de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no 

entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023939-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DAMAZIO ADAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023959-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015182-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZI DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO)

 

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 

1015182-10.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição de Indébito ajuizada por Euzi de 

Oliveira Barbosa em desfavor de Unimed Federação do Estado de Mato 

Grosso/Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida se 

abstenha de aplicar ao contrato de plano de saúde o reajuste por 

mudança de faixa etária, emitindo boletos com o valor equivalente ao que 

foi pago antes da parte autora completar 59 (cinquenta e nove) anos. 

Aduz o autor que firmou contrato com a requerida para assistência 

médica, por meio do Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e 

Filantrópica, desde o ano de 2005. Informa que desde o mês de 

dezembro/2016 a requerida não aplicou o percentual adequado, bem como 

passou a efetuar reajuste por faixa etária, o que não é permitido. Alega 

que o reajuste praticado pela requerida é muito superior aos índices 

estabelecidos pela ANS, requerendo a revisão do contrato firmado. 

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 
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tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, verifica-se que a autora pleiteia a concessão 

da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de realizar os 

reajustes abusivos e indevidos, de acordo com a faixa etária da autora. 

Verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos 

acostados, em especial ao extrato analítico (ID nº 7227696) e ao extrato 

de faturas (ID nº 7227370 e 7227391), no qual se constata a realização de 

reajustes, restando ainda comprovado o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, visto que a cobrança constitui obstáculo à 

continuidade da contratação do seguro saúde hospitalar pelo beneficiário. 

Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar que a 

requerida se abstenha de aplicar ao contrato de plano de saúde o reajuste 

por mudança de faixa etária, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, bem como a 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado 

de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Outrossim, nos autos do RESP 1.568.244 - RJ, o Superior Tribunal 

de Justiça determinou a suspensão da tramitação dos processos, 

individuais ou coletivos que discutem sobre “validade da cláusula 

contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade 

conforme a mudança de faixa etária do usuário" (decisão prolatada em 

05/05/2016). No caso dos autos, como a parte requerente busca a revisão 

do contrato para excluir definitivamente o reajuste etário, pugnando pela 

condenação da requerida por danos morais, DETERMINO a suspensão dos 

autos até o julgamento do 1.568.244-RJ perante o STJ. Com a notícia do 

julgamento, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de maio de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031718-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON ADRIEL LUCENA GOMES OAB - MS0006367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos apresentado 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003775-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISLAYNE OLIVEIRA BRANDAO NEVES (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004242-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUNIOR ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DOS SANTOS SILVA (RÉU)

 

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 

1004242-83.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada por Rafael Junior Alves Rodrigues em desfavor de Everson dos 

Santos Silva, buscando o pagamento da importância de R$ 2.328,68 (dois 

mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos). Estando o 

pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento 

e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o requerido 

poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Outrossim, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último 

ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012348-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO DE SIQUEIRA FILHO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000686-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão retro. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004028-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA EUNICE EUZEBIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000214-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARVALHO DE ANDRADE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão judicial retro. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002509-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAR SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002661-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELIR ARRUDA MATOS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1005355-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA PEREIRA CURADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1006589-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX MARQUES DA SILVA OAB - MT713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (RÉU)

 

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 

1006589-89.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Indenização por Danos Materiais, Morais e Psíquicos Patológicos c/c 

Obrigação de Fazer ajuizada por Félix Marques da Silva em desfavor de 

Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda.. A parte autora se manifestou 

informando o desinteresse no prosseguimento do feito, 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, 23 de março de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003131-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES BIANCHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002830-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL LUIZ VALTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002831-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISMAR TEIXEIRA GUIMARAES DA CRUZ (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:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MIGUEL DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 
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da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1001181-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL LUIZ SILVA BORGES (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001087-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RIBEIRO CORREA (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:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000724-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000504-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO FERREIRA (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)

 

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: 1001013-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MORAES NASCIMENTO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002383-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1001006-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PAES PEREIRA (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: 1002737-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO (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)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela requerida 

encontra-se tempestiva. Certifico, também, que a impugnação à 

contestação apresentada pela parte Requerente encontra-se tempestiva. 

Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000364 Nr: 23636-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKY RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA SERJOPOLES, YEDA 
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ESPINELLE SERJOPOLIS, FREDERICO ALEXANDRE SESOPOLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANCI PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:21.303/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de proceder à intimação das partes para comprovar o 

cumprimento do acordo, conforme determinação de fls.103.

Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005572 Nr: 25750-73.2015.811.0041

 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: CLARO URBANO DELMINIO, LUCAS HENRYQUE 

BRANDÃO DELMINIO, THAYNNA KAROLYNE BRANDÃO DELMINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE VERONICA MUSTAFA - 

OAB:MT 16.659-E, FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:822-A/MG, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - OAB:13256, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o patrono da requerente para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela parte FCA FIAT 

CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Márcia G. Marinho – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128675 Nr: 22481-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 (...)Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Cobrança ajuizada por Mafre Seguros Gerais S/A em face de CEMAT - 

Centrais Elétricas Mato Grossensses e condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida 

ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1133821 Nr: 24546-57.2016.811.0041

 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: ADÃO JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007 e ordem de serviço 

01/2016 da 11ª Vara Cível impulsiono estes autos, com a finalidade de 

proceder à intimação do Advogado da Parte Requerida para, em cinco 

dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolizado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1210677 Nr: 8631-31.2017.811.0041

 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: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980083 Nr: 14178-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da não publicação da certidão do dia 07/03/2018, impulsiono os 

autos para a publicação da referida certidão:

Diante da informação do AR juntado às fls. 37, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Exequente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982975 Nr: 15367-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAGNO DE CAMPOS MAGALHÃES, 

JOSMAR DA CRUZ MAGALHÃES, SONIA MARIA DE CAMPOS 

MAGALHÃES

 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 IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Espólio de Magno de Campos 

Magalhães representado por Josmar da Cruz Magalhães e Sonia Maria de 

Campos Magalhães em face do Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com 

fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja execução 

ficará suspensa, se dentro de cinco anos, a contar desta decisão o autor 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos 

termos do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitado em julgado, nada requerido 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1137663 Nr: 26405-11.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: EJCDS, DALIANA BRITO DA SILVA, GENETI BRITO 

CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 (...)DECIDO.Pois bem, o requerido sustenta em sede de preliminar a 

ilegitimidade da autora Geneti Brito Cerqueira para requerer em juízo o 

pagamento do Seguro DPVAT por morte do de cujus Evaldino Pereira da 

Silva.Portanto, a parte legítima a figurar no polo ativo da ação é o espolio 

de Evaldino Pereira da Silva.Ainda, considerando a existência de outros 

herdeiros conforme fls. 24, e, a fim de regularizar a situação processual, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos comprovante de abertura de inventário em nome do “de cujus”, bem 

como termo de inventariança, aptos a legitimar os autores a pleitearem em 

nome de Evaldino Pereira da Silva, mostrando-se desnecessária a 

inclusão, dos demais herdeiros noticiados em certidão de óbito, no polo 

ativo da ação.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.: 1046261 Nr: 44509-85.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

NOVA UNIÃO, SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH, 

EUNICE DE ALMEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 407/408, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986278 Nr: 16809-37.2015.811.0041

 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: IZELTE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT 

proposta por Izelte Rodrigues de Oliveira em face de Bradesco Seguros 

S/A.

Considerando o noticiado às fls. 148, determino que intime-se 

pessoalmente a parte autora para que cumpra o determinado às fls. 144.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1293503 Nr: 6006-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS NORBERTO DE OLIVEIRA LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALESSIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo a audiência para a oitiva das testemunhas Francieli Oliveira 

Monteiro, para o dia 19/02/2019, às 14:30 horas.

Nos termos do art. 455, § 1º, 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, devendo juntar cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) 

dias em relação à audiência.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963944 Nr: 6484-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANACLETA APARECIDA FLORENTINO

 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Anacleta Aparecida 

Florentino em face de Itaú Seguros S/A para condenar a requerida:a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (31/03/2012) 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.: 1195113 Nr: 3086-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÍULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:OAB/SP 

307.482

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução proposta por Luciula Calçados e 

Acessórios Eireli em desfavor de Goiabeiras Empresa de Shopping Center 

Ltda.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido o excesso da execução.

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.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1157715 Nr: 34947-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. V. R. COMERCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÕES 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 Vistos, etc.

A teor da regra do artigo 55 do CPC, as ações reputadas conexas e 

devem ser julgadas pelo mesmo juízo a fim de se evitar decisões 

conflitantes, uma vez que há uma evidente relação de prejudicialidade 

entre as ações.

Diante disso, uma vez configurada a conexão entre a presente ação e a 

ação ordinária em tramite perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá (Ação nº 

1009851), a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata 

remessa destes autos àquela Vara para prosseguimento, com as baixas e 

comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1104815 Nr: 12490-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT ITO & CIA LTDA EPP, MANOEL YOSHIKAZU ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFORT COMERCIO E PRESTAÇAO DE 

SERVIÇOS LTDA - ME, C.S.M. COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE 

SEGURANÇA EIRELI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra Francisca de Souza - 

OAB:6249, Drª. Naiara Eduarda Brito Sala - OAB/MT 19.200 - OAB:, 

MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON RONALD 

GONÇALVES MACHADO - OAB:18.691, FERNANDO RODRIGUES SILVA 

- OAB:16.724-B, GUSTAVO LUFT MATIVI - OAB:79549, MARCELO 

VALLS SILVA - OAB:33549, RICARDO CORRÊA JÚNIOR - 

OAB:18.043-B, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10.609/MT, 

VIVIAN RODRIGUES AMARAL - OAB:28691

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por RT Ito & Cia Ltda. EPP em face de UNIFORT Comércio e Prestação de 

Serviços Ltda. – ME e C. S. M. Prestação e Serviços de Sistemas de 

Segurança Eireli – ME (Khronos Tecnologia em Segurança).

Ante a homologação de acordo entre RT Ito & Cia Ltda. EPP e C. S. M. 

Prestação e Serviços de Sistemas de Segurança Eireli – ME, já estando o 

processo extinto em relação a esta, determino que seja procedida a baixa 

e a renomeação da capa dos autos que prosseguirá tão somente em 

relação a UNIFORT Comércio e Prestação de Serviços Ltda. – ME.

No que tange a impugnação do valor da causa, o dano moral, com o 

advento do Código de 2015, passa a integrar obrigatoriamente o valor da 

causa. Ou seja, deve o autor determiná-lo no pedido inicial.

 Nesse sentido:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será:

(...)

V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido.

Isto posto, intime-se a parte autora para retificar o valor da causa, 

comprovando o recolhimento das custas correspondentes no prazo de 15 

(quinze) dias.

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.: 1029398 Nr: 36542-86.2015.811.0041

 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: MARCOS BRITO GONÇALVES, CARINA CRISTINA DA 

SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Marcos 

Brito Gonçalves em face de Sisan Engenharia Ltda.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido 

a ilicitude na conduta da requerida, a existência de atraso na entrega do 

imóvel, o descumprimento dos termos do contrato, a apuração dos danos 

morais, sua extensão e correspondência com o fato em discussão.

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978978 Nr: 13564-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVA RODRIGUES DA SILVA CASTRO DOS SANTOS, 

NEIDEVALDO SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, os contornos da responsabilidade do 

requerido, a não entrega da coisa certa, a quebra contratual, a existência 

de danos, a extensão do dano e o nexo causal.Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002907 Nr: 24657-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DE MOURA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTONIO CALHAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)
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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 1073950 e 982061, vista desconstituir o crédito ora debatido 

determino a SUSPENSÃO dos autos até o julgamento do mérito das ações 

mencionadas.

 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.: 966445 Nr: 7578-83.2015.811.0041

 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: HELDER VIEIRA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais 

proposta por Helder Vieira Félix em face do Lotufo Engenharia e 

Construções Ltda.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido 

a ilicitude na conduta da requerida, a existência de atraso na entrega do 

imóvel, o descumprimento dos termos do contrato, o esclarecimento e 

comprovação quanto as perdas e danos, a apuração dos danos morais, 

sua extensão e correspondência com o fato em discussão.

 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.: 1002791 Nr: 24605-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719

 Vistos, etc.

A teor da regra do artigo 55 do CPC, as ações reputadas conexas e 

devem ser julgadas pelo mesmo juízo a fim de se evitar decisões 

conflitantes, uma vez que há uma evidente relação de prejudicialidade 

entre as ações.

Diante disso, uma vez configurada a conexão entre a presente ação e a 

ação ordinária em tramite perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá (Ação nº 

895096), a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata 

remessa destes autos àquela Vara para prosseguimento, com as baixas e 

comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980146 Nr: 14202-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais 

proposta por Jailson da Silva Soares em face do Lotufo Engenharia e 

Construções Ltda e Édio Lotufo Filho.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido 

a ilicitude na conduta da requerida, a existência de atraso na entrega do 

imóvel, o descumprimento dos termos do contrato, o esclarecimento e 

comprovação quanto as perdas e danos, a apuração dos danos morais, 

sua extensão e correspondência com o fato em discussão.

 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.: 976809 Nr: 12571-72.2015.811.0041

 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: FERNANDA CANDIDO MAGALHAES, MAIK HALLEY 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18893, MARCELO FERREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 19503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 (...)No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, os contornos da responsabilidade do 

requerido, a não entrega da coisa certa, a quebra contratual, a existência 
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de danos, a extensão do dano e o nexo causal.Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1027833 Nr: 35730-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. V. R. COMERCIO DE PEÇAS DE 

REFRIGERAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A teor da regra do artigo 55 do CPC, as ações reputadas conexas e 

devem ser julgadas pelo mesmo juízo a fim de se evitar decisões 

conflitantes, uma vez que há uma evidente relação de prejudicialidade 

entre as ações.

Diante disso, uma vez configurada a conexão entre a presente ação e a 

ação ordinária em tramite perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá (Ação nº 

1009851), a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata 

remessa destes autos àquela Vara para prosseguimento, com as baixas e 

comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987203 Nr: 17237-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LEMES PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL DENTE ODONTOLOGIA LTDA - ME, 

DENTE FACIL ODONTOLOGIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - 

OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos 

ajuizada por Rita de Cássia Lemes Prado em desfavor de Vital Dente 

Odontologia Ltda. ME e Dente Fácil Odontologia Ltda. ME.

Em contestação (fls. 85/118) as requeridas alegaram preliminar de 

ilegitimidade passiva da requerida Dente Fácil Odontologia Ltda. ME.

Impugnação às fls. 161/183.

Passo a sanear o feito.

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido 

Dente Fácil Odontologia Ltda. ME. haja vista que esta confunde-se com o 

próprio mérito da questão.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO 

saneado o presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, os 

contornos da obrigação e responsabilidade de cada requerida, a 

existência de dano, sua comprovação, extensão e nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1211033 Nr: 8744-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA 

RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 16.875

 Vistos, etc.

A teor da regra do artigo 55 do CPC, as ações reputadas conexas e 

devem ser julgadas pelo mesmo juízo a fim de se evitar decisões 

conflitantes, uma vez que há uma evidente relação de prejudicialidade 

entre as ações.

Diante disso, uma vez configurada a conexão entre a presente ação e a 

ação ordinária em tramite perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá (Ação nº 

895096), a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata 

remessa destes autos àquela Vara para prosseguimento, com as baixas e 

comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1160791 Nr: 36249-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Veronica 

Aparecida da Silva Pendenza em face de CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

 O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medido, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

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.: 959101 Nr: 4424-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI THEREZINHA HARTMANN, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15103-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452

 . E mais, NÃO SE FALA EM LEVANTAMENTO DE VALORES, MAS SIM DE 

LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO.Nesse sentido tem decidido o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE 

PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS 

DESPROVIDOS. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até 

mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de 

fls.528/530, e mantenho integralmente a sentença de fls. 

525/527.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085660 Nr: 4108-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMILDO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 (...)DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência da incapacidade e sequelas em decorrência do acidente 

ocorrido. Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. A 

responsabilidade das requeridas.Considerando o que dispõe o art. 370 do 

CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico 

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: 9972-1818, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso, 

fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Na forma do art. 

470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: 

Informe o Sr. Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, 

se é permanente, e se foi causada por acidente, se é degenerativa.Em 10 

(dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(CPC, art. 465), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, sobre qual a parte requerida deverá se manifestar, visto que 

solicitou a realização de prova pericial.Aceita a proposta e efetuado o 

depósito dos valores pelo requerido, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos e apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que 

deverá ser informado ao juízo a designação de data para realização da 

perícia, com antecedência para intimação das partes. Depositado o valor 

da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que 

deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos.Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após a intimação das partes 

da apresentação do laudo. (CPC, art. 477).Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165281 Nr: 38054-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA SIBILIS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Suzana Sibilis de Barros em face de CAB 

Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

 O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medido, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1098551 Nr: 9947-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA OTORRINO LTDA, ALONSO ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7.635-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para no prazo de 5 dias, manifestar-se acerda das 

informações prestadas pela requerida, tempestivamnete, conforme 

decisão de fls.186 anverso.

Márcia G. Marinho - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1031453 Nr: 37472-07.2015.811.0041

 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: PATRICIA CAPARROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Vistos, etc.
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Considerando os efeitos modificativos atribuídos aos Embargos de 

Declaração opostos, manifestem-se as partes embargadas no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1009888 Nr: 27529-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA MARA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Mônica Mara Soares em face de CAB 

Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

 O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medido, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

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.: 1056859 Nr: 49499-22.2015.811.0041

 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: JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruna correia lima linhares - 

OAB:22.504/GO, DARLAN ADIB FARES - OAB:9265/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

Janaina Santana de Oliveira em face de Unimed Goiania – Cooperativa de 

Trabalho Médico.

 Considerando a interposição do agravo antes da entrada em vigor do 

Novo Código Civil, RECEBO o Agravo Retido e MANTENHO a decisão por 

seus próprios fundamentos, uma vez que já devidamente fundamentada 

por ocasião da concessão da tutela antecipada, para que dele conheça o 

Egrégio Tribunal de Justiça, preliminarmente, por ocasião de eventual 

recurso de apelação, desde que a parte requeira expressamente nas 

suas razões de recurso.

 Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 46/66, onde suscita, 

em sede de preliminar, a falta de interesse de agir, ante a inexistência de 

negativa da Unimed.

Pois bem, a ausência da negativa do atendimento somente serve para 

julgamento procedente ou não do dano moral, não para reconhecimento do 

atendimento da autora, assim sendo, REJEITO a preliminar.

No mais, o processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o procedimento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal.

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.: 1151060 Nr: 32172-30.2016.811.0041

 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: ELTON ERNANDES DO NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

Elton Ernandes do Nascimento em desfavor da Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 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 legitimidade do autor, a 

ilicitude na conduta do requerido, a ilegalidade/excesso na cobrança, a 

existência de má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia.

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.: 1089658 Nr: 6042-03.2016.811.0041

 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: REJANE CARDOSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jackson Francisco 

Coleta Coutinho - OAB/MT 9.172-B - OAB:, Dr. José Eduardo Polisel 

Gonçalves - OAB/MT 12.009 - OAB:, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 
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Rejane Cardoso Silva em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico.

 O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o procedimento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal.

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.: 1042048 Nr: 42561-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAL DENTE ODONTOLOGIA LTDA - ME, DENTE FACIL 

ODONTOLOGIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA LEMES PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, diogo ibraim campos - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ANDRE VIVAS DA 

SILVA - OAB:15.981/MT

 Vistos, etc.

Vital Dente Odontologia Ltda – ME e Dente Fácil Odontologia Ltda - ME 

apresentaram impugnação à gratuidade de justiça concedida a Rita de 

Cássia Lemes Prado nos autos da ação ordinária nº. 

17237-19.2015.811.0041 (cód. 987203), alegando que a parte impugnada 

não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pleiteando por 

sua revogação.

Intimada, a parte impugnada apresentou manifestação à fls. 14/15, 

pleiteando pela manutenção do benefício da assistência judiciária.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

A despeito da intempestividade da manifestação de fls. 10/14, a Lei nº 

1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação 

econômica não lhe permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família.

Para a revogação dos benefícios da assistência judiciária a parte contrária 

deve provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos 

essenciais à sua concessão, qual seja; que o beneficiário não mais 

ostenta a qualidade de necessitado.

Evidente, portanto, que o impugnante não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 373, inc. I, do CPC, não sendo suficientes meras 

alegações para embasar a tese jurídica sustentada.

A alegação de que a impugnada paga valor que entende como alto em 

tratamento dentário, além de descabida, não demonstra que a requerente 

possui condições em arcar com as custas processuais em detrimento de 

seu sustento.

Não produziu, portanto o impugnante, qualquer prova a respaldar sua 

pretensão, baseando-se em meras suposições.

Isto posto JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revogação da concessão 

dos benefícios de assistência judiciária concedida a Rita de Cássia Lemes 

Prado nos autos da ação ordinária nº. 17237-19.2015.811.0041 (cód. 

987203)em trâmite perante esta 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

 Certifique–se o desfecho nos autos principais.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1115976 Nr: 17020-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BASAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MONTANUCCI, MONTANUCCI & 

MONTANUCCI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Marlene Ferreira de 

Aguiar César - OAB/MT 15.908 - OAB:

 No presente caso, a matéria objeto da presente demanda já foi analisada 

do ajuizamento da ação de cobrança nº 0011732-57.2009.8.11.0041 e 

apelação nº 45115/2010. Foi julgada improcedente a ação, nos termos do 

artigo 269, I, do CPC; dessa forma, a matéria deduzida pela parte apelante 

encontra óbices diante da coisa julgada material, não sendo passível de 

rediscussão da questão anteriormente decidida, a teor do que estabelece 

o artigo 474, do Código de Processo Civil, eis que o pedido era de 

recebimento do seguro, descabendo nova discussão quanto a este. 

Assim, configurado aquele instituto, a consequência jurídica é a extinção 

do processo sem resolução de mérito, a teor do que estabelece o art. 267, 

inciso V, da legislação processual civil" . "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO À FALTADE 

INTERESSE DE AGIR – INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 

ANALISADA EM OUTRA AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA – COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedada a rediscussão de 

matéria coberta pelo manto da coisa julgada. 2. Deve ser mantida 

condenação de litigante que comprovadamente utiliza-se do processo 

para conseguir objetivo ilegal" Por todo o exposto, ACOLHO a preliminar de 

coisa julgada material suscitada pela requerida e julgo a ação extinta sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo 

Civil.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012298 Nr: 28508-25.2015.811.0041

 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: LEOPOLDO FRANCISCO DELMINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZANON FRANCHINZING LTDA, RZANON 

FRANCHINZING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORRÊA - 

OAB:8119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente exceção de incompetência deste foro, arguida por RZanon 

Franchising Ltda.., nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que lhe 

move Leopoldo Francisco Delminio e DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

julgamento da causa. Remetam-se os autos à Comarca de São José do Rio 

Preto - SP, procedendo-se as baixas e anotações necessárias e 

intimando-se as partes. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1155155 Nr: 33972-93.2016.811.0041

 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: CLAUDIANA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernades de Souza - 

OAB:5721, LUIS MARIO TEIXEIRA - OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B.De Oliveira Sodré 

Piona - OAB:13.333

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 80/82 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 969655 Nr: 9177-57.2015.811.0041

 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: JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED GOIANIA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Tatiana Accioly Fayad - 

OAB/GO 19.400 - OAB:, ELISA MARIA ALESSI DE MELO - OAB:34.461 

GO, LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - OAB:33.204 GO

 Vistos, etc.

Proceda-se à imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

conforme art. 1010, § 3º do Código de Processual Civil, com as nossas 

homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958907 Nr: 4385-60.2015.811.0041

 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: MARCELO CANDIDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES12529

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais proposta por Marcelo Candido da Costa em face de 

Ympactus Comercial Ltda.

Citado, o requerido apresentou contestação alegando a falta de interesse 

de agir, a inépcia da inicial e a incompetência do foto.

 Rejeita-se as preliminares suscitadas, uma vez que a falta de interesse 

de agir e a inépcia da inicial já foram superadas pela juntada da sentença 

proferida na Ação Civil Pública, que deverá ser executada individualmente 

por cada prejudicado pelo requerido no domicilio do autor prejudicado, uma 

vez que a sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda 

prévia liquidação, a ser realizada pelo procedimento comum

A liquidação de sentença pode ser apresentada no foro do domicílio da 

parte interessada, não havendo prevenção do juízo do Acre para 

processamento, conforme reiteradamente decido pelo STJ.

Isto posto, 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 dos 

valores investidos, a quebra contratual, a existência de danos morais e 

materiais, sua extensão e nexo causal.

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.: 1008429 Nr: 26888-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP, PAULO 

HENRIQUE LIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. V. R. COMERCIO DE PEÇAS DE 

REFRIGERAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 Vistos, etc.

A teor da regra do artigo 55 do CPC, as ações reputadas conexas e 

devem ser julgadas pelo mesmo juízo a fim de se evitar decisões 

conflitantes, uma vez que há uma evidente relação de prejudicialidade 

entre as ações.

Diante disso, uma vez configurada a conexão entre a presente ação e a 

ação ordinária em tramite perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá (Ação nº 

1009851), a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata 

remessa destes autos àquela Vara para prosseguimento, com as baixas e 

comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136343 Nr: 25774-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Danos 

Materiais e Morais proposta por Elder Kennedy de Almeida Santos em face 

de Unimed Cuiabá.

 O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a existência do alegado dano moral, a existência do alegado 

dano material, a extensão e o nexo causal.

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.: 1002741 Nr: 24586-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI BISPO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENETH MARIA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: robson felipe viegas da silva 

- OAB:

 Ante o exposto, com fulcro, ainda, no art. 487, inciso I, c/c o art. 546, 

caput e parágrafo único, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

presente Ação, declarando quitada a obrigação do autor.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, mas 

deixo-o de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que 

inexistiu resistência à lide. Defiro o levantamento do valor consignado 

conforme dados apresentados às fls. 42.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998125 Nr: 22654-50.2015.811.0041
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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: WENDSON LEMES LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:8.111-E/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Vistos, etc.(...)No mais, as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, os contornos da responsabilidade do 

requerido, a não entrega da coisa certa, a quebra contratual, a existência 

de danos, a extensão do dano e o nexo causal.Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146350 Nr: 30143-07.2016.811.0041

 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: ISA APARECIDA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral 

proposta por Isa Aparecida de Medeiros em desfavor da CEMAT / 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 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 legitimidade do autor, a 

ilicitude na conduta do requerido, a ilegalidade/excesso na cobrança, a 

existência de má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a ocorrência de 

danos, sua extensão e o nexo causal.

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.: 1067553 Nr: 54333-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CALHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FERREIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 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 1073950 e 982061, vista desconstituir o crédito ora debatido 

determino a SUSPENSÃO dos autos até o julgamento do mérito das ações 

mencionadas.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1205256 Nr: 6586-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA, JOAQUIM CARVALHO 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN E. F. TORTORELLI - 

OAB:OAB/MT 4.313

 Vistos, etc.

Para a concessão do benefício da Justiça Gratuita é necessário que o 

requerente demonstre que não tem condições de arcar com as despesas 

processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, 

conforme disposto no artigo 4º da Lei nº. 1.060/50.

 A tão-só afirmação de que está impossibilitado de suportar os ônus 

processuais não tem o condão de ver deferido o beneplácito da justiça 

gratuita, sendo necessária a devida comprovação.

 No caso em questão, foi facultado à parte autora a juntada de 

documentação que comprovasse a sua hipossuficiência, o que não se 

mostrou suficiente.

 Assim indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 Indefiro, da mesma forma, o recebimento do imóvel como caução da 

dívida, pois não é de propriedade do embargante, tao pouco tem a 

anuência de seus proprietários.

Intime-se a parte autora a providenciar o recolhimento das custas de 

distribuição do processo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo e apresentação de caução idônea.

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.: 1006520 Nr: 26157-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DULCE MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PROENÇA LARRÉA, DAISSON 

ANDREI MARCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, EMANUELE PROENÇA LARRÉA - OAB:18.722/MT, gaia 

de souza - OAB:, gaia de souza araujo - OAB:, LETÍCIA MARIA 

VIZIOLI MARCANTE - OAB:19.813, vitor schmidt - OAB:, VITOR 

SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 Ante o exposto, reconhecendo a ilegitimidade ativa, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerente nas custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos 

arts. 86 do CPC. Fica, entretanto, suspenso o seu pagamento, vez que a 

requerente é beneficiária da Justiça Gratuita (art. 12 da Lei 

1.060/50).Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. 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.: 1063547 Nr: 52572-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ESTEVAN COSTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 

INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737

 (...). Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)Conforme é sabido, não é 

necessário que a sentença se pronuncie sobre todos os temas debatidos, 

visto que, no caso em especifico, foram expostas na decisão o suficiente 

para o entendimento do posicionamento desta magistrada.Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que é 

desnecessário o pronunciamento individualizado de todas as questões 

suscitadas se o julgador apresentou argumento suficiente para decidir 

integralmente a demanda. É o que se depreende do julgado in verbis: 

“Cumpre afastar a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, eis que o Tribunal 

de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a 

responsabilidade da União pelo ajuizamento equivocado da execução 

fiscal nos valores originais, não havendo que se falar em omissão. É 

cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os 

argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação 

suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição 

Federal.” (REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 

202/203, e mantenho integralmente a sentença de fls. 196/201.Expeça-se 

o necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087175 Nr: 4816-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL, 

MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARLOS CORREIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 57, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte requerida, para regularizar sua 

representação processual, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do 

CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994813 Nr: 20937-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANA GONÇALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB/MT 12.208 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Danos Morais proposta por Dayana Gonçalves 

Machado em face de Banco do Brasil S/A.

Defiro o pedido de fls. 108 e determino a intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos as imagens do sistema 

de vigilância.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 27/02/2019 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993560 Nr: 20207-89.2015.811.0041

 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: JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 143, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094270 Nr: 8103-31.2016.811.0041

 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: VALDELIRIO BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Valdelirio Borges 

dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente e ombro e joelho, 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. 

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.: 1016060 Nr: 30167-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER WINKERT - ME, WANDER WINKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, 

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 263/265.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 263/265.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971616 Nr: 9987-32.2015.811.0041

 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: LIGIS LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN AIR LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 272/275.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 272/275.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a do cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 280/281, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, 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.: 996922 Nr: 22121-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ EDUARDO 

RODRIGUES GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADROALDO DE LIMA JACOBI, EDITH DA SILVA 

JACOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 224/229 e 335.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 224/229 e 335.

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 da parte autora, 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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977799 Nr: 12902-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA ME, 

LUIS GERALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 174 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.: 1084857 Nr: 3756-52.2016.811.0041

 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: LIENE QUEIROZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA BEATRIZ OLIVEIRA 

COELHO - OAB:OAB/MT 20200/0, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 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. 107.

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.: 1006992 Nr: 26342-20.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDSG, ITAMAR COELHO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 9.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 134/142.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 134/142.

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.: 968169 Nr: 8340-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROALDO DE LIMA JACOBI, EDITH DA SILVA JACOBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Vistos, etc.

Considerando o trânsito em julgado nos autos apensos, 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.: 963426 Nr: 6230-30.2015.811.0041

 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: GILBERTO 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Gilberto 

Ferreira 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 

(23/01/2015) 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.: 965037 Nr: 6936-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNNES LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN AIR LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 201/205.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 201/205.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a do cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 210/211, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, 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.: 1145521 Nr: 29880-72.2016.811.0041

 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: VALDINEI BENEDITO PEREIRA DE ARRUDA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE pedido da Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT movida por Valdinei Benedito Pereira de Arruda em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida:a) 

ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

seguimento da coluna vertebral, estrutura pélvica e estrutura craniofacial, 

corrigido monetariamente data do sinistro (19/12/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969222 Nr: 8976-65.2015.811.0041

 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: ALTAIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN AIR LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 230/234.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 230/234.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a do cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 234/240, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 
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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.: 1002865 Nr: 24633-47.2015.811.0041

 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: MHBR, DEUSLENI APARECIDA BAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT movida por Maria 

Heloisa Bazi Reis, representado por sua genitora Deusleni Aparecida Bazi, 

em face de Bradesco Seguros S/A para condenar a requerida:a) ao 

pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente ao óbito de seu pai nos termos da Lei 6.194/74, corrigido 

monetariamente data do sinistro (18/11/2014), 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. Ciência o 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.: 1146355 Nr: 30147-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO LEONE ROQUE DE CAMPOS

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos demais termos, mantenho a sentença 

de fls. 87/91.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143346 Nr: 28838-85.2016.811.0041

 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: ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ANDRADE DO 

AMARAL - OAB:MT 20.291, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de fls. 58/61, 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.: 978834 Nr: 13466-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PEREIRA 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Fabiana 

Pereira da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.425,00 (sete mil e 

quatrocentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em estrutura crânio facial e pé esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (08/03/2015) 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. 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.: 1019606 Nr: 31670-28.2015.811.0041

 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: EDVALDO ALVES 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Edvaldo Alves dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro 

superior esquerdo e estrutura torácica, corrigido monetariamente data do 

sinistro (13/03/2015) 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.: 993112 Nr: 19923-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA REGINA CONCEIÇÃO, CELIA CRISTINA 

CONCEIÇÃO
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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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar a respeito do contido às fls. 222/225 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.: 1038777 Nr: 40979-73.2015.811.0041

 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: SIDNEIA ROCHA SILVA, MATHEUS PHELLIP ROCHA E 

ARRUDA, FABIANA ROCHA DE ARRUDA SANTOS, JORGE LUIZ DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT movida por Sidneia 

Rocha Silva, Matheus Phellip Rocha de Arruda, Jorge Luiz de Arruda, 

Fabiana Rocha de Arruda Santos, em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao óbito do 

esposo e pai dos autores nos termos da Lei 6.194/74, corrigido 

monetariamente data do sinistro (23/09/2014), 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.: 1094286 Nr: 8117-15.2016.811.0041

 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: ALCIDES SALGADO DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 123/126, 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.: 1099566 Nr: 10404-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, ASP, ROZELAINE RIBEIRO DOS SANTOS, TVSP

 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: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT movida por Alessandro Santos 

Pereira, Alexsander Santos Pereira e Thiago Vinicius Santos Pereira todos 

representados por sua genitora Rozelaine Ribeiro dos Santos em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente 

data do sinistro (21/07/2015), 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. 

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.: 988978 Nr: 18063-45.2015.811.0041

 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: EDENILZA ROMANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, FELIPE 

MOTA GAUDENCIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

CARLOS EDUARDO P. BRAGA - OAB:12.572/MT

 DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 27/02/2019 às 16:00 horas, 

para, se pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.Defiro o pedido 

e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de 

Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 

3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, 

apresentem quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for 

o caso (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, intimem-se a parte autora e o requerido Felipe 

Mota Gaudencio de Brito, uma vez que requereram a prova pericial, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita 

a proposta, realizarem o depósito dos valores correspondentes aos 

honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada parte, bem como autorizo desde já o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários, esclarecendo que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus para o 

mesmo nesse momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao 

final do processo, observado que se for o autor o vencido, como ele é 

beneficiário da justiça gratuita, o pagamento será feito pelo Estado de Mato 

Grosso.Designada a data, intimem-se as partes.O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075210 Nr: 57593-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA, ELANE 

ZAVATTI SARDINHA COSTA, LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA, 

RENATA FIGUEIREDO BICUDO SARDINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 264/268.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 264/268.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar 

judicialmente a restituição do valor correspondente a 40 (quarenta) 

salários mínimos, conforme decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1053086 Nr: 47934-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MOZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 Osmar Mozel 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 ombro direito e punho esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/09/2014) 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.: 1147352 Nr: 30575-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN SANTANA 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS movida por Mirian 

Santana da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ R$ 1.518,75 (um mil 

e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente e ombro direito, 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(27/12/2014) 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.: 1005774 Nr: 25798-32.2015.811.0041

 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: RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 117/120, 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.: 1114427 Nr: 16472-14.2016.811.0041

 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: JOÃO APARECIDO HONORATO

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.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.Ainda, determino que se expeça o competente alvará da 

quantia depositada – fls. 115/118 referente aos honorários periciais em 

favor da requerida, considerando que, esta efetuou o depósito para o 

pagamento da perícia que não se realizou, devido a desitência da ação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964193 Nr: 6621-82.2015.811.0041

 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: JOVITA DA CRUZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA DE MORAES - 

OAB:10793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jovita da Cruz 

Marques em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 9.618,75 

(nove mil e seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo e quadril, corrigido monetariamente data do 

sinistro (31/08/2012) 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. 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.: 1012912 Nr: 28793-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAERCIO SILVA MAGALHÃES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Balercio Silva 

Magalhães em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

3.712,50 (três mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

tornozelo esquerdo e coluna cervical, corrigido monetariamente data do 

sinistro (11/12/2014) 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 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 

§2ºdo 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.: 1004006 Nr: 25120-17.2015.811.0041

 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: LEONILDA FERREIRA TAPAJOS, TITA MARA FERREIRA 

TEIXEIRA, FRANCYANNE FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE FAUSTINO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT, LUANA DOS SANTOS MARTINS - 

OAB:16981/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Devolução de 

Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Leonilda Ferreira Tapajós, Tita Mara Ferreira Teixeira e Francyanne 

Ferreira Teixeira em face de Kaique Faustino Castro.

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 26/02/2019 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Quanto a necessidade das demais provas solicitadas, serão objeto de 

análise após realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1045615 Nr: 44186-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU JOSE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o erro material pode ser corrigido a qualquer momento, 

chamo o feito à ordem a fim de retificar a sentença de fls. 134/1371, no 

que concerne a ausência do completo valor numérico do pagamento da 

condenação, onde se lê:

“a) ao pagamento do valor de R$ .906,25 (cinco mil e novecentos e seis 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial em segmento da coluna e estrutura 

torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (23/10/2014) 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;”

Leia-se:

“a) ao pagamento do valor de R$ 5.906,25 (cinco mil e novecentos e seis 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial em segmento da coluna e estrutura 

torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (23/10/2014) 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;”

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036822 Nr: 39969-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER JOSÉ CAMPOS MARADEI, VANIA DANIELE DE 

SOUZA BARROS MARADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLVEIRA - OAB:2669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 27/02/2019 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081446 Nr: 2282-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Pedro Vinícius dos Reis - 

OAB/MT 17.842 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Candido Nisvaldo França Coelho Júnior em face de Bar e Restaurante 

Ditado Popular Ltda. – ME.

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 26/02/2019 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Quanto a necessidade das demais provas solicitadas, serão objeto de 

análise após realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1070055 Nr: 55391-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO FEBRONIO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 273/277.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 273/277.

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.: 1062357 Nr: 52083-62.2015.811.0041

 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: OSVALDO GUIA SOARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 183/188.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 183/188.

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 da parte autora, 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.: 980734 Nr: 14436-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE LIMA

 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 DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Paulo 

de Lima em face de Bradesco Auto/re Companhia de Seguros para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 8.100,00 (oito mil e 

cem reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente e membro superior direito e estrutura neurológica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (27/04/2013) 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.: 1079246 Nr: 1026-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 Vistos, etc.Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 12/03/2019 às 14:00 horas, para, se 

pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além 

da oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Defiro o pedido e NOMEIO 

a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de Outubro, nº 959, 

bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 3054-1122, para 

realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo 

independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, 
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na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como 

autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários.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 aguarde-se a realização da 

audiência de instrução designada.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095949 Nr: 8803-07.2016.811.0041

 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: MESSIAS DAVI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 146/152.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 146/152.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a do cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 155/158, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, 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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088965 Nr: 5689-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFFER VIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 116/117 e determino a suspensão do feito até o 

cumprimento da decisão proferida nos autos apensos (proc. 

20835-78.2015.811.0041, cód. 994523).

Com a notícia do cumprimento, 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.: 1083325 Nr: 3117-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVACI DA SILVA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754

 Vistos, etc.

Considerando a existência de sentença transitada em julgado (fls. 42), 

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.: 987748 Nr: 17560-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Rodrigo Guimarães de 

Souza - OAB/MT 19.554 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 151, intime-se pessoalmente a parte 

requerida 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.: 1083324 Nr: 3116-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVACI DA SILVA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754

 Vistos, etc.

Considerando a existência de sentença transitada em julgado (fls. 38), 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994523 Nr: 20835-78.2015.811.0041

 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: MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVACI DA SILVA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 97, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1084857 Nr: 3756-52.2016.811.0041

 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: LIENE QUEIROZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA BEATRIZ OLIVEIRA 

COELHO - OAB:OAB/MT 20200/0, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 Dessa forma, tendo em vista a inexistência de prejuízo às partes, bem 

como em consideração aos princípios constitucionais da razoável duração 

do processo e da celeridade processual, dispostos no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, CONVERTO de ofício, o rito do procedimento sumário 

para o ordinário. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

constando que não contestada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela autora. Após a contestação, com ou sem preliminares e/ou 

documentos, apresente a autora a impugnação no prazo de 10 (dez) dias. 

Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

INVERTO o ônus da prova e determino que a empresa ré apresente os 

documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos 

narrados na inicial. 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.: 289417 Nr: 9943-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO PAVANI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA, JOÃO MACEDO, 

CARLOS ARTHUR BORGES, MARCO AURÉLIO SILVA DE AZEVEDO, ELIEL 

MOREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE AQUINO POVOAS - 

OAB:5819/O, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT, NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - OAB:6389/O

 Certifico que, devidamente citados, os requeridos Cooperodonto, Carlos 

Arthur Borges e Marco Aurélio Silva de Azevedo, deixaram decorrer o 

prazo sem manifestação. Certifico ainda que, os requeridos Joaão Macedo 

e Eliel Moreira de Matos manifestaram-se tempestivamente, assim, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978978 Nr: 13564-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVA RODRIGUES DA SILVA CASTRO DOS SANTOS, 

NEIDEVALDO SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.285/286, uma vez que a decisão 

não foi publicada para o patrono das requeridas, assim faço o cadastro 

dos mesmos e encaminho a republicação:"(...)No mais, as partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, os 

contornos da responsabilidade do requerido, a não entrega da coisa certa, 

a quebra contratual, a existência de danos, a extensão do dano e o nexo 

causal.Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073622 Nr: 56912-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA D' IDÉIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARA CHAVES JORGE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntado aos autos.

Thatyane C. Olmedo - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094953 Nr: 8355-34.2016.811.0041

 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: MAURO DE CARVALHO, IVANIR ACOSTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Certifico que, intimei, por telefone, o advogado JOSIMAR VITOR PEREIRA 

a devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga 

em 6/6/2018, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 875692 Nr: 13893-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SAINT TROPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

MEDIO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MANDELLI - 

OAB:27973, ROBERTO LUIZ CORREA - OAB:13.403/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntado aos autos.

Thatyane C. Olmedo - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 797735 Nr: 4117-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Certifico que, intimei, por telefone, a advogada ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS a devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez 

carga rápida em 10/7/2018, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1220685 Nr: 11699-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI E LD COMMODIETIES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANGELO FOLADOR, IVANI SUSRINA 
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FOLADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - 

OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT- 6.005A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da parte AUTORA para comparecer a esta secretaria, no parzo 

de cinco dias, para assinar o termo de caução apresentada às fls. 70/71 

conforme determinação retro.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006634 Nr: 26223-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ENIAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA MACHADO 

DA SILVEIRA - OAB:14919-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004140 Nr: 25193-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PINHEIRO, ISAAC ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntado aos autos.

Thatyane C. Olmedo - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991552 Nr: 19267-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIFER SODRÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntado aos autos.

Thatyane C. Olmedo - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1159940 Nr: 35903-34.2016.811.0041

 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: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação das partes às fls. 106/107, determino o 

cancelamento da audiência.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

quanto ao interesse na designação de nova data para a realização da 

audiência de instrução, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003926-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA NATALIA BENTO 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: 1003926-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DIVINA 

NATALIA BENTO DA SILVA Vistos... Constato no site do TJMT que as 

custas foram devidamente recolhidas, no entanto, esta não está de 

acordo com as normas do PJE, não constando os dados do processo, da 

parte e demais campos obrigatórios. Recebo a emenda a inicial IDs: 

12244150, 12244184 e 12244200, contudo faço constar que o advogado 

que procedeu a juntada não possui instrumento procuratório nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que pretende o banco o recebimento de 

R$ 23.543,06, de acordo com a planilha de débitos contida no ID 

11838689, contudo atribuiu a causa o valor de R$ 14.219,42. É de 

conhecimento comezinho que em ações deste tipo o valor da causa deve 

ser igual ao valor da integralidade da divida, ou seja, a somatória das 

parcelas vencidas e vincendas. Ademais, constato que o contrato contido 

no ID 11838693 está em tamanho reduzido, o que não deve ocorrer. Por 

fim, constato que a guia de custas não atende as determinações do TJMT 

quanto aos seus dados, com vinculação ao processo do pje, portanto, 

deve ser corrigido e após administrativamente o autor poderá requerer a 

devolução daquela ID.12244200. Desta feita, intimo a autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos cópia do 

contrato em tamanho comum, atualizando o valor da causa, promovendo 

ao recolhimento das taxas e custas remanescentes e ainda regularizando 

sua representação processual e juntando guia de forma correta, tudo sob 

pena de extinção. 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: 1008876-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008876-88.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - 

EPP, MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA Vistos... Constato no site 

do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda 

a inicial IDs: 12976624, 12976631, 12976632 e 12976633. Intimo o 
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exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Citem-se as executadas, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-as, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste 

no mandado a possibilidade de as executadas reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Quanto ao pleito de expedição de 

certidão de distribuição do feito, com a finalidade de registro nos cartórios 

de bens, faço constar que o exequente deve diligenciar junto à secretaria 

do juízo. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008765-07.2018.8.11.0041

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)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DE AZEVEDO (EXECUTADO)

JOAQUIM EDUARDO BUENO (EXECUTADO)

MADEIREIRA AZEVEDO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008765-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MADEIREIRA AZEVEDO EIRELI, JOAQUIM 

EDUARDO BUENO, MICHELE DE AZEVEDO Vistos... Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a 

inicial IDs: 12948740 e 12948749. Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Indefiro o pedido de 

anotação de trâmite de segredo de justiça por não se encontrarem 

preenchidos os requisitos do art. 189 do CPC., devendo indicar os 

documentos que entende que devem ser mantidos em segredo. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. COSENDEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (EXECUTADO)

JAIR PAULO COSENDEI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000207-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: J. P. COSENDEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME, 

JAIR PAULO COSENDEI Vistos... Constato no site do TJMT que as custas 

foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 13121310 e 

13121368. 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, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035774-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO JOAO DA SILVA 34659471187 (EXECUTADO)

MAURILIO JOAO 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: 1035774-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: MAURILIO 

JOAO DA SILVA 34659471187, MAURILIO JOAO DA SILVA Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. 

Indefiro o pleito contido no ID 13070227, 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 
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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)”. Intimo novamente o autor 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 diligencias dos oficias 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. APÓS O 

CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO RETRO, cumpra-se o disposto na 

decisão de ID 10876193 no que tange a citação dos executados, 

OBSERVANDO que a penhora dar-se-á sobre o bem dado em garantia 

ID.10853003 e tantos outros que se fizerem necessários para garantia do 

juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002338-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI CARLOS SCHOYNASKI (EXECUTADO)

CIMONE MARQUES DE ARRUDA (EXECUTADO)

ARRUDA MOVEIS E ELETRO 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: 1002338-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: ARRUDA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, RONEI 

CARLOS SCHOYNASKI, CIMONE MARQUES DE ARRUDA Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. 

INSISTE o Banco em juntar o título de crédito minimizado, portanto, intimo 

para proceder corretamente, no prazo de 10 dias. Não cumprido, intime o 

Banco via AR, para cumprir em 05 dias. Tudo sob pena de extinção. 

Recebo a emenda a inicial IDs: 13303434, 13303449, 13303452 e 

13303456. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036079-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.S. ANALISE DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036079-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BMG 

REQUERIDO: S.S. ANALISE DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. Constato no 

site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Deverá o 

requerente promover ao depósito de diligência no prazo de 15 dias, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde 

que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Em 

caso de inércia quanto a qualquer uma das determinações por mais de 30 

dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. Cumprido, 

proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado no endereço: - Av. 

Tenente Coronel Duarte, N° 23 Bairro: Centro, nesta cidade. Empós, 

devolva-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002255-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS OAB - MT22723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca de Avisos de Recebimentos negativos ( ID. 

14631045). Cuiabá-MT, 8 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009701-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REGIS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca de Avisos de Recebimentos negativos ( ID. 

14628900). Cuiabá-MT, 8 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013123-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca de Avisos de Recebimentos negativos (ID. 

14629435). Cuiabá-MT, 8 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023502-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)
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INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca de Avisos de Recebimentos negativos ( ID. 

14629739). Cuiabá-MT, 8 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027987-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JAMAL PEREIRA (RÉU)

ORIGAMI BUFFET LTDA - ME (RÉU)

IANDRA MARA RIBEIRO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca de Avisos de Recebimentos negativos (ID. 

14581296, 14629861). Cuiabá-MT, 8 de agosto de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025864-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETTE MUTRAN MALUF (AUTOR)

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (AUTOR)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR)

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (AUTOR)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025864-24.2017.8.11.0041. AUTOR: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE 

MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, VERONICA 

FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF RÉU: ITAU UNIBANCO S/A 

(Verifiquei que as guias de custas recursais foram recolhidas. - Paulo) 

Vistos... Ante a interposição do Recurso de Apelação do réu contido no ID 

13014504 e do autor contido no ID 13073000, ambos devidamente 

contrarrazoados nos IDs 13480705 e 13504457, em face de a sentença 

(ID 11973917) que julgou parcialmente 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, 6 

de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009546-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT0014839A (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)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009546-63.2017.8.11.0041. AUTOR: ELIANA GONCALVES DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos... Ante a interposição do 

Recurso de Apelação no ID 12329886, devidamente contrarrazoado no ID 

13422966, em face de a sentença (ID 11902335) que julgou improcedente 

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, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711741 Nr: 4808-59.2011.811.0041

 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): ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA, Cpf: 

69903204191, Rg: 12528404, data de nascimento: 13/11/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), pedreiromaria tania 

barbosa de almeida. 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$ 9.471,29 - Valor 

Atualizado: R$ 8.610,26 - Valor Honorários: R$ 861,03

Despacho/Decisão: Vistos, etc.O Banco pugnou pela realização de 

bloqueio on-line via BacenJud (fls. 67/69).Pois bem. 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 on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente.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 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$647,00 em 

nome de ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA, que será transferido para 

conta dos depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições do 

executado (art. 854, § 3º do CPC/2015) que deverá ser citado/intimado, via 

edital (DJE), haja vista o descumprimento da decisão de fls. 63 pelo 

exequente.Assim, expeça-se o regular edital de citação/intimação 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, com o decurso 

do prazo sem manifestação do requerido (em razão da citação ficta), nos 

termos do artigo 9º, inciso II, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Ademais, ante a inércia da requerente 

quanto a publicação do edital nos termos da decisão de fls. 50 e 63, a 

aplicação da multa no montante de 20% do valor da causa em favor do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do CPC2015 é a 

medida que se impõe.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.Procedo à pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) 
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executado(s), que foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIII).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). 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 extinção e debloqueio 

dos valores indisponibilizados. Decorrido o prazo 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 

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.: 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUGUSTO MARTINEZ FACCIONI, Cpf: 

33898626768, brasileiro(a), casado(a), corretor de imóveis. 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$ 23.268,47 - Valor 

Atualizado: R$ 21.153,15 - Valor Honorários: R$ 2.115,32

Despacho/Decisão: Vistos etc...Não obstante a informação contida na 

certidão de fls. 66 acerca do falecimento do requerido, em consulta ao 

sítio da Anoreg não foi possível vislumbrar a certidão de óbito que 

comprovaria a morte do devedor (extrato em anexo).No mais, da análise 

dos autos verifica-se que até o momento o veículo, bem como o devedor 

não foram localizados, razão pela qual, defiro parcialmente o pleito de fls. 

90 procedendo a pesquisa do endereço atual do réu 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 

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 
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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 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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064014 Nr: 52713-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO FERREIRA VIEIRA

 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): IVANILDO FERREIRA VIEIRA, Cpf: 

00421877103, Rg: 15216314, solteiro(a), autonomo. 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$ 4.270,41 - Valor 

Atualizado: R$ 3.882,19 - Valor Honorários: R$ 388,22

Despacho/Decisão: Vistos etc...Considerando as diversas diligências 

negativas na tentativa de apreender o bem e citar o requerido, defiro o 

pleito de fls. 61/63 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 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 
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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 de citação via correio com 

aviso de recebimento, haja vista que, apesar do artigo247 do CPC 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)”.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 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).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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118350 Nr: 18047-57.2016.811.0041

 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): WALTER GOMES RODRIGUES

 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): WALTER GOMES RODRIGUES, Cpf: 

69767254153, Rg: 947.511, 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$ 13.694,49 - Valor 

Atualizado: R$ 12.449,54 - Valor Honorários: R$ 1.244,95

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 

46 ante a ausência de previsão legal, bem como considerando o tempo 

transcorrido desde o ajuizamento da ação.No mais, vê-se dos autos a 

ausência de localização do bem até o momento, bem como do 

requerido.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, 
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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.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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746874 Nr: 44100-51.2011.811.0041

 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): MAIA MAGAZINE COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, EDVALDO COSTA GOMES, GERALDO MAIA, 

ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAIA MAGAZINE COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 03090016000120, atualmente em local 

incerto e não sabido EDVALDO COSTA GOMES, Cpf: 74454455104, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário e atualmente em local incerto e não 

sabido ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 13470843716, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciário. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte acima qualificada para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Não obstante seja prescindível a intimação 

do devedor no caso em tela, conforme se verifica da jurisprudência 

pátria:RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA 

AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS 

AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. 1. O 

artigo 535 do Código de Processo Civil não resta malferido quando o 

acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a 

controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 2. 

Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da 

intimação dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado 

nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por 

quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em 

que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na 

fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, 

dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à 

sentença. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1241749/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

27/09/2011, DJe 13/10/2011)AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 

Com a reforma processual operada pela Lei n. 11.232/05, a execução 

passou a constituir nova fase processual, no caso a de cumprimento de 

sentença, descabendo exigir-se, na nova fase, a intimação pessoal da 

parte ré, já citada anteriormente. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70066687500, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, 

Julgado em 17/03/2016).AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. REVEL. CITAÇÃO 

FICTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. No 

cumprimento da sentença condenatória proferida contra o revel citado 

fictamente não há necessidade de intimação pessoal, por editais ou pelo 

curador para se iniciar o cumprimento da sentença e incidir a multa de 

10% prevista no art. 475-J do CPC. Precedentes do e. STJ. RECURSO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067736744, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 14/12/2015).AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO DA RÉ REVEL. EXEGESE DO ART. 322, DO CPC. Agravo de 

instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70068166941, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco 

de Vasconcellos, Julgado em 15/03/2016).Posto isso, tendo em vista a 

inexistência de impedimento quanto ao requerido às fls. 112/120, defiro o 

referido pleito e, concedo, a partir da publicação desta, o prazo de 15 dias 

para que o executado MAIA MAGAZINE COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES 

LTDA, EDVALDO COSTA GOMES e ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, 

cumpram a sentença de fls. 108, observando-se o valor apresentado pelo 

causídico exequente (R$ 114.522,56, que deverá ser devidamente 

atualizado até o dia do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.Saliento que a intimação deverá 

ser realizada via DJE, 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, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, haja vista 

que os executados foram citados fictamente (fls. 99/101).Após, tudo 

cumprido, intime-se o exequente para que traga o cálculo atualizado, no 

prazo de 15 dias, após, retornem-me os autos para a realização de 

penhora online, conforme requerimento de fls. 113.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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450665 Nr: 23187-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PERES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO PERES PEREIRA, Cpf: 

83683399104, Rg: 10526790, Filiação: Mara Lucia Peres Pereira e Jose 

Pereira Filho, data de nascimento: 16/12/1978, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), empresário/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$ 164.595,00 - Valor 

Atualizado: R$ 149.631,86 - Valor Honorários: R$ 14.963,19

Despacho/Decisão: Vistos etc...Antes de deferir o pleito de fls. 52, em 

regular impulso oficial, procedo a busca de endereços por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato anexo).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 

ao endereço: Rua 51, N° 110, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-440, 

nesta cidade.Caso a diligência retorne 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 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.Tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954294 Nr: 2242-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO DE ABREU AMORIM, Cpf: 

85850942149, Filiação: Vanda Maria de Abreu Amorim e João Jose de 

Amorim, data de nascimento: 05/11/1980, natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a). 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$ 40.472,60 (Quarenta 

mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta 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...Da análise dos autos, verifica-se que o 

requerido não foi localizado até o momento, apesar das diversas 

diligências despendidas nesse sentido, razão pela qual, defiro 

parcialmente o pleito de fls. 124/125, procedendo a pesquisa do atual 

endereço do réu por meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive 

êxito, haja vista que o endereço localizado pertence aos genitores do 

requerido, conforme informação contida na certidão de fls. 80.Desta feita, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado 

uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, 

intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.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.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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835196 Nr: 40404-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SEGURADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, LILIAM MARIA DE 

ALMEIDA NEVES, ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS, ENIO PEREIRA LEITE, 

NAIR BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE 

AMORIM - OAB:18748

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENIO PEREIRA LEITE, Cpf: 28435303187, 

Rg: 261940, data de nascimento: 26/03/1963, brasileiro(a), casado(a), 

tecnico comunicação e atualmente em local incerto e não sabido NAIR 

BARBIERI DIAS, Cpf: 32897138149, brasileiro(a), casado(a), esteticista. 

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: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 

368, haja vista que o pedido de reconsideração não é o instrumento 

adequado para que o juiz proceda a sua retratação.No mais, tendo-se em 

vista que até o momento os requeridos Enio, Antonio e Nair não foram 

localizados, apesar das diversas diligências despendidas nesse sentido, 

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.Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da 

modalidade de citação editalícia, procedo ao CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA designada para o dia 08 de agosto de 2018.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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703962 Nr: 38623-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATAMASTER ASSES EMPRESARIAL E COM 

DE MAT. DE INFOR LTDA, EMILIO PEREIRA DE SOUZA, EDUARDO DOS 

SANTOS PEREIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DATAMASTER ASSES EMPRESARIAL E 

COM DE MAT. DE INFOR LTDA, CNPJ: 08741759000137, atualmente em 

local incerto e não sabido EMILIO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 55922767100, 

Rg: 826.465, brasileiro(a), solteiro(a), contabilista e atualmente em local 

incerto e não sabido EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA, Cpf: 

96263415134, Rg: 1280156, Filiação: Arlindo Pereira Lima e Maria Helena 

dos Santos Pereira, brasileiro(a), convivente, motorista. 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$ 55.889,04 - Valor 

Atualizado: R$ 50.808,22 - Valor Honorários: R$ 5.080,82

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tratam-se os autos de ação de execução 

formulada por Banco do Brasil S/A em face de Datamaster Asses 

Empresarial e Com. de Materiais de Informática Ltda e outros.Vislumbra-se 

dos autos que até a presente data o Banco não efetuou ao recolhimento 

da(s) diligência(s) para a citação do(s) executado(s), não obstante tenha 

sido intimado pessoalmente (fls. 101).O novo patrono do Banco juntou 

substabelecimento às fls. 90/96.O causídico Sandro Pissini requereu às 

fls. 102/103 o rateio dos honorários.Pois bem.Em atenção à decisão de fls. 

75, intimo o Banco 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. 07/2017 – CGJ, de controle dos 

depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de 

Cuiabá/MT.Caso a diligência seja infrutífera, 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 Banco 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.Decorrido o prazo sem manifestação e, ante a juntada do A.R 

de fls. 101, retornem-me os autos conclusos para extinção.Sem prejuízo, 

intimo o patrono atual do Banco para que se manifeste acerca do pleito de 

fls. 102/103.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.: 711590 Nr: 4648-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS JUNIOR SANTOS JUNIOR LTDA ME - 

TUBARAO AUTO PEÇAS, JOSE ALBERTO MARTINS JUNIOR

 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): MARTINS JUNIOR SANTOS JUNIOR LTDA 

ME - TUBARAO AUTO PEÇAS, CNPJ: 10529333000166 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSE ALBERTO MARTINS JUNIOR, Cpf: 

04158441188, 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$ 16.409,98 - Valor 

Atualizado: R$ 14.918,16 - Valor Honorários: R$ 1.491,82

Despacho/Decisão: Vistos etc...Por verificar a ausência de citação dos 

executados, em regular impulso oficial procedo a pesquisa dos endereços 

atualizados destes 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 a parte exequente para, em 30 

dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de 
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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, 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 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 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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386585 Nr: 22311-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MENDES DE ARRUDA - ME, ADRIANE 

OLIVEIRA PASSADORE, FÁBIO MENDES DE ARRUDA

 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): FÁBIO MENDES DE ARRUDA, Cpf: 

78922003120, Rg: 113572-7, 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$ 36.407,14 - Valor 

Atualizado: R$ 33.097,40 - Valor Honorários: R$ 3.309,74

Despacho/Decisão: Vistos etc...Não obstante a informação obtida pelo Sr. 

Oficial de Justiça de que o executado Fabio é falecido, em consulta ao 

sistema Anoreg não é possível vislumbrar a certidão de óbito.Desta feita, 

em relação ao executado Fabio Mendes de Arruda, 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.No mais, 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 dos 

executados passíveis de serem arrestados/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 arrestados/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 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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78907 Nr: 8272-09.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editora Gráfica Rotular Ltda, LUIZ HENRIQUE 

SALZEDAS CRIVALENTE, Jorge Simões Mathias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERSON DUARTE DA COSTA 

- OAB:4842/MT, PAULO PITALUGA COSTA E SILVA - OAB:0921-A/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE SIMÕES MATHIAS, Cpf: 

02964278881. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tratam-se os autos de ação de execução 

formulada por Banco Bradesco S/A em face de Editora Grafica Rotular 

Ltda e outros.Os executados foram citados às fls. 25/26.Realizou-se a 

penhora dos às fls. 27 quanto aos bens móveis lá descritos, assim como o 

reforço da penhora quanto ao imóvel descrito às fls. 121 (avaliação do 

imóvel em 27 de fevereiro de 2008, conforme se vê às fls. 138/140).O 

exequente pugnou pelo pela citação do executado Jorge via edital (fls. 

189/190).É o relatório. Decido.Em primeiro lugar, insta salientar que os 

executados foram citados às fls. 25/26, razão pela qual o pleito de fls. 

189/190 sobejou prejudicado, no entanto, este não foi intimado da penhora 

e avaliação do bem imóvel, assim, proceda-se via edital a ser publicado no 

DJE, com prazo de 20 dias, visto se tratar de executado já cientizado do 

feito em andamento.Com efeito, ante o decurso do tempo (10 anos), 

determino a realização de nova avaliação do bem, assim, expeça-se o 

necessário mandado de avaliação do bem imóvel indicado às fls. 139 e 

intimação, nos termos dos artigos 870 e 873, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 

dias, promover ao depósito das diligências para o cumprimento dos 

mandados expedidos (avaliação e intimação quanto aos executados) 

nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou 

o controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento deverá ser emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). No mesmo prazo deverá ser apresentada a 

atualização do débito.Ademais, de forma definitiva, indeferindo, desde já 

dilação de prazo e/ou qualquer outra medida protelatória, sob pena de 

extinção por manifestou desinteresse.Após, retornem-me os autos 
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conclusos para designação de hasta pública, se for o caso.Sem prejuízo, 

deverá o credor, no prazo de 15 dias, trazer aos autos a planilha 

atualizado do débito.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, 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.: 1114185 Nr: 16377-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME, 

CNPJ: 09266318000193. 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$ 281.035,40, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro parcialmente o pleito de fls. 69, 

procedendo a pesquisa de endereços por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que não obtive êxito (extratos em anexo).Desta feita, 

expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da 

modalidade de citação editalícia, deixo de designar audiência de 

conciliação.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921717 Nr: 44418-29.2014.811.0041

 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): JOANNA CAROLINA AIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6.009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOANNA CAROLINA AIRES DA SILVA, 

Cpf: 00433911174, Rg: 713579, data de nascimento: 14/09/1985, 

brasileiro(a), natural de Araguaina-TO, solteiro(a), serv pública. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação Monitória 

proposta por CREDIJUD – COOPERATIVA DE CREDITO DO PODER 

JUDICIARIO DE MATO GROSSO em face de JOANNA CAROLINA AIRES 

DA SILVA, ambos qualificados, alegando ser credora da requerida da 

importância de R$ 7.130,17 (10/05/2018).A requerida foi citada via edital 

para o pagamento ou apresentação de embargos às fls. 88.Às fls. 81 

houve a nomeação da douta Defensoria Pública como curadoria especial, 

que refutou por negativa geral os fatos ventilados às fls. 93.Ademais, 

verifico que se encontram regulares os requisitos legais ao ajuizamento da 

ação, já que foi apresentado pela requerente, documento escrito hábil a 

propositura desta monitória e, ante a não apresentação dos embargos 

monitórios, nos termos do artigo 702, do CPC, a procedência da ação é 

medida que se impõe.Conforme determina o artigo 701, § 2º, do Código de 

Processo Civil, “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o título II do Livro I da Parte Especial”.Posto 

isso, CONVERTO o mandado de pagamento em mandado executivo, 

intimando-se a devedora via edital, haja vista a citação editalícia, sob pena 

de aplicação de multa no percentual de dez por cento, nos termos do art. 

523 do CPC, fazendo acompanhar a atualização do débito.Assim, 

expeça-se o regular edital de intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do 

CPC com prazo de 20 dias, salientando-se que, 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 indicar bens passíveis de serem 

penhorados de propriedade da devedora.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, 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.: 793123 Nr: 47213-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DUIM ME, MARCOS ANTÔNIO DUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M A DUIM ME, CNPJ: 00281116000146 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCOS ANTÔNIO DUIM, Cpf: 

00497901889, Rg: 12150416, 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$ 180.049,70 - Valor 

Atualizado: R$ 163.681,56 - Valor Honorários: R$ 16.368,16

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de M A 
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DUIM e MARCOS ANTÔNIO DUIM.Indefiro o pleito de fls. 119/120 uma vez 

que conforme o artigo 257, § único, do Código de Processo Civil é 

facultado ao juiz determinar que a publicação do edital seja feita em jornal 

local de ampla circulação.Desta feita, considerando que o edital de fls. 109 

foi expedido no ano de 2015, expeça-se novo 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, 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 ao sítio 

do 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)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV). 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 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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102536 Nr: 11551-12.2016.811.0041

 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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TERESINHA DIAS CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA TERESINHA DIAS CURVO, Cpf: 

20662025172, Rg: 0230823-1, Filiação: João Dias Filho e Alicia de Oliveira 

Dias, data de nascimento: 22/11/1962, brasileiro(a), natural de 

Mandaguari-PR, separado(a) judicialmente, servidora pública estadual do 

judiciário. 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$ 78.571,14 (Setenta e 

oito mil e quinhentos e setenta e um reais e quatorze 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...Defiro o pleito de fls. 131 efetuando a 

pesquisa de endereço junto ao Sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato em anexo).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. 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.Tudo sob pena de extinção do 

feito.Após, expeça-se mandado para citação ao endereço: Avenida 22, N° 
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02, Quadra 35, Bairro Morada do Ouro II, Bairro: Cuiabá, nesta 

cidade.CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, 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 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, 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 inércia e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o 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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283580 Nr: 7229-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, MARIA 

CONCEIÇÃO ARRUDA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - 

OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, 

Cpf: 11024437515, Rg: 1538041, Filiação: Manoel Brito dos Santos e Maria 

Nascimento dos Santos, data de nascimento: 21/09/1957, brasileiro(a), 

natural de Salvador-BA, 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$ 5.946,34 - Valor 

Atualizado: R$ 5.405,76 - Valor Honorários: R$ 540,58

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, junte-se a petição que 

se encontra na contracapa, observando que já foi anotado o novo 

causídico, outrossim,indefiro o pleito de fls. 150 ante a ausência de 

previsão legal, ressaltando que o prazo pleiteado já transcorreu há 

muito.No mais, da análise dos autos, verifica-se que até o momento o 

executado Manoel não foi localizado, apesar das diversas 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, 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.Intimo a exequente para, no prazo de 15 dias informar seu endereço 

atualizado, bem como apresentar bens dos executados passíveis de 

penhora, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Sem prejuízo, desentranhe-se o AR de fls. 154 juntado 

equivocadamente, uma vez que pertence a outro 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, conforme disposto 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, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416076 Nr: 3972-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE PROMOTORA DE CRÉDITOS 

ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA, PATRICIA BRANDÃO BAPTISTA, 

JOSELAINE DE LIMA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA BRANDÃO BAPTISTA, Cpf: 

78038790634, Rg: 16010752, Filiação: Maria do Carmo Brandão Baptista e 

Luzio Luiz Baptista Rhemann, data de nascimento: 04/11/1969, 

brasileiro(a), natural de Juiz de Fora-MG, convivente. atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Não obstante o pleito de fls. 161/164, 

nota-se dos autos que da pesquisa INFOSEG (extrato em anexo) realizada 

nesta data, que o endereço da executada Patrícia (citada às fls. 54) é o 

mesmo de fls. 158, assim, a realização da intimação ficta é a medida que 

se impõe.Com efeito, considerando-se que a tentativa de intimação da 

executada Patrícia sobejou infrutíferas (fls. 159) e, ante a orientação do 

CNJ que a citação por edital seja precedida de busca via Infojud, o que já 

ocorreu neste feito, expeça-se o regular edital de intimação da executada 

PATRÍCIA (quanto ao arresto de fls. 140/141), com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257 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.No 

mais, tendo em vista que o teor da sentença de fls. 135/139 – autos de 

código nº 1137409, junto cópia do V. Acórdão, que manteve a sentença 

alterando apenas quanto aos honorários advocatícios, cuja liquidação 

dar-se-á no processo em comento.Intimo o Banco para adequar o crédito 

ao disposto nas decisões supra mencionadas.Com o cálculo nos autos, 

intime-se a deverdora para manifestar em 15 dias.Empós, 

conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1208462 Nr: 7924-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FABIO DE OLIVEIRA, LAICE SOUZA 

AIZA DE OLIVEIRA, BATISTA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o valor apresentado para diligência é insuficiente 

para cumprir com os dois mandados, de Laice Souza Aiza de Oliveira e 

Cleiton Fabio de Oliveira, portanto procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 

01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao feito e complementar os 

valores faltantes da diligência para cumprimento dos dois mandados, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

 Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

 § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

 § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

 § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

 Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 711590 Nr: 4648-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS JUNIOR SANTOS JUNIOR LTDA ME - 

TUBARAO AUTO PEÇAS, JOSE ALBERTO MARTINS JUNIOR

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 758241 Nr: 10470-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIALVA NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:16.878-PR, 

Sirlene Elias Ribeiro - OAB:28.933-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução código 1133902, para decretar a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

código 758241, o que faço com amparo legal no art. 924, II, do CPC.Por 

considerar a sucumbência recíproca em ambos os cadernos processuais, 

fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa em cada um, 

sendo, que essa verba será dividida em 5% para cada causídico, o 

mesmo ocorrendo quanto as custas processuais.Transitada em julgado, 

sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2.018.Dr. Paulo Sergio 

Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739735 Nr: 36410-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAILTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do pagamento de fls. 500/501.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 703962 Nr: 38623-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATAMASTER ASSES EMPRESARIAL E COM 

DE MAT. DE INFOR LTDA, EMILIO PEREIRA DE SOUZA, EDUARDO DOS 

SANTOS PEREIRA

 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

 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.: 1140320 Nr: 27541-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., SEBRAE - SERVIÇO DE 

APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. LOPES DA SILVA E CIA LTDA - ME, 

HERNANDO PEREIRA DA SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No mais, procedo a pesquisa dos atuais endereços dos executados 

por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em 

anexo).Às fls. 05 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$ 12.319,66 

que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados(...)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).Com efeito, vislumbra-se a existência de diversas anotações em 

nome do executado Hernando em dois cartórios do Estado de Mato 

Grosso (extratos em anexo).Desta feita, com fulcro no princípio da 

razoabilidade(...)intimo o exequente para que traga aos autos as 

necessárias certidões dos cartórios mencionados no extrato em anexo, 
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no prazo de 15 dias.Sem prejuízo, por verificar que os executados não 

foram citados até o momento, expeça-se mandado de citação e demais 

atos ao endereço: Avenida Vereador Juliano Costa Marques, Nº 625, 

Torre Fauna, Bloco B, Bairro Jardim Aclimação, nesta cidade.Na mesma 

oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, PROCEDA-SE À 

INTIMAÇÃO do executado HERNANDO PEREIRA DA SILVA, para que se 

manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária(...)Com 

efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1040925 Nr: 42040-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:1892-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONY SILVA DE ALMEIDA, Cpf: 

93645708120, brasileiro(a), solteiro(a), empresario. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte acima qualificada para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o causídico 

Thiago de Siqueira Batista Macedo para, no prazo de 15 dias esclarecer o 

motivo pelo qual peticionou às fls. 59, 60 e 61 em nome de Itau Seguros 

S/A.Tratam-se os autos de Ação Monitória proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

RONY SILVA DE ALMEIDA, ambos qualificados, alegando ser credora do 

requerido da importância de R$ 120.011,57 (03/09/2015).O requerido foi 

citado via edital para o pagamento ou apresentação de embargos às fls. 

63.Às fls. 52 houve a nomeação da douta Defensoria Pública como 

curadoria especial, que refutou por negativa geral os fatos ventilados às 

fls. 67.Ademais, verifico que se encontram regulares os requisitos legais 

ao ajuizamento da ação, já que foi apresentado pela requerente, 

documento escrito hábil a propositura desta monitória e, ante a não 

apresentação dos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, do CPC, 

a procedência da ação é medida que se impõe.Conforme determina o 

artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, “Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o título II 

do Livro I da Parte Especial”.Posto isso, CONVERTO o mandado de 

pagamento em mandado executivo, intimando-se o devedor via edital, haja 

vista a citação editalícia, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

dez por cento, nos termos do art. 523 do CPC, fazendo acompanhar a 

atualização do débito.Assim, expeça-se o regular edital de intimação, com 

fulcro no artigo 275, § 2º, do CPC com prazo de 20 dias, salientando-se 

que, 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 indicar bens 

passíveis de penhora.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, 07 de agosto de 2018

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 307052 Nr: 16186-51.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Busca e Apreensão em fase de 

liquidação/cumprimento de sentença.

O requerido, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela intimação do 

Banco para que ele traga aos autos a cópia da nota fiscal de venda do 

veículo objeto desta ação, conforme se vê às fls. 136 (fls 123 – 3º e 4º 

tópicos).

Desta feita, tendo em vista a necessidade de liquidação, intimo o 

exequente para que traga aos autos a cópia da nota de venda do bem 

descrito na exordial (apreendido às fls. 48), no prazo de 15 dias, bem 

como, a situação atual do contrato, ou seja, da existência de 

crédito/débito, sob pena de auferir os valores baseando-se nos termos da 

tabela FIPE, na data da apreensão.

 Sem prejuízo, considerando-se que a Defensoria Pública não fez prova 

de que o nome do requerido encontra-se negativado, NÃO CONHEÇO do 

pleito de fls. 136 – item 4.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835197 Nr: 40405-21.2013.811.0041

 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): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.
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Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1083223 Nr: 3059-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SOL NASCENTE LTDA - ME, DAVI 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:351-A

 Vistos, etc.

Junto cópia da sentença proferida no apenso.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 653766/2018, datado de 19/06/2018), bem como a cópia do 

requerimento de desbloqueio dos valores ocorridos neste feito às fls. 50.

Ademais, considerando que a documentação apresentada não permite 

análise sem o contraditório (constante da capa dos autos), intime-se via 

telefone o advogado do Banco Bradesco para manifestar-se em 5 dias, 

certificando.

Empós, conclusos deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 111018 Nr: 1245-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, RODOSCAN 

COM. E IND. DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR ELPÍDIO 

PACHECO - OAB:2253/MT

 Initmação do Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nestes autos acerca da certidão de fls. 1054 e 1059, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835196 Nr: 40404-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SEGURADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, LILIAM MARIA DE 

ALMEIDA NEVES, ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS, ENIO PEREIRA LEITE, 

NAIR BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE 

AMORIM - OAB:18748

 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.: 429267 Nr: 10548-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERSERVICE - CONSTUÇÕES COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, EZAEL ABRÃO ALMEIDA DA CRUZ, ESAIAS ADAO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 76/77 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$ 1.602,52 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do 

CPC/2015).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(...)Considerando a citação editalícia dos 

executados, expeça-se o regular edital de intimação da penhora realizada 

na conta do executado EZAEL ABRÃO ALMEIDA DA CRUZ, com fulcro no 

artigo 275, § 2º, do CPC com prazo de 20 dias, salientando-se que, 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.Sem prejuízo, intimo o exequente para 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 valor penhorado via 

BacenJud.Transcorrido, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 450665 Nr: 23187-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PERES PEREIRA

 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.: 813684 Nr: 20152-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SERAFIM SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802/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 OFICIIAL 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 
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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.: 1007923 Nr: 26792-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAWASAKI COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS 

PARA VEÍCULOS LTDA EPP, ROBERTO KAWASAKI, IWAO KAWASAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 OFICIIAL 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.: 790572 Nr: 44621-59.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS 

FRANZOLINI DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE LAVOR, CAROLINA 

FERREIRA LEITE RODRIGUES DE LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973-O, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRÃOS LTDA, 

MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS FRANZOLINI DE 

SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE LAVOR e CAROLINA FERREIRA LEITE 

RODRIGUES DE LAVOR, condenando os réus ao pagamento de R$ 

733.594,36, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, 

bem como 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.: 945745 Nr: 57881-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CONCEICAO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 111.

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. 111, 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.: 88867 Nr: 10310-91.2002.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES NUNES - 

OAB:6802, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - OAB:, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

LUCIENE ALVES NUNES - OAB:6802, MARIA LEOCÁDIA VAZ 

FIGUEIREDO ASSAD - OAB:7365, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 

TEIBEL - OAB:10.251

 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, tendo em vista que as fls. 300, solicitou uma nova 

expedição de mandato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 850905 Nr: 53922-93.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, 

ELENICE SOARES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
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PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de TAYNA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e ELENICE SOARES 

CUNHA, condenando os réus ao pagamento de R$ 82.284,29, corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção 

monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.Condeno as 

requeridas 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.: 1114185 Nr: 16377-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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.: 283580 Nr: 7229-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, MARIA 

CONCEIÇÃO ARRUDA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - 

OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/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.: 386585 Nr: 22311-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MENDES DE ARRUDA - ME, ADRIANE 

OLIVEIRA PASSADORE, FÁBIO MENDES DE ARRUDA

 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.: 954294 Nr: 2242-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 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:

 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.: 340231 Nr: 10514-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIAGRÃOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, MAURO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 OFICIIAL 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 846471 Nr: 50081-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA LUCIA DA CUNHA, Cpf: 

63140799187, Rg: 958.480, Filiação: Miguel Fracalino Cunha e Antonia 

Magalhães Cunha, data de nascimento: 16/07/1976, brasileiro(a), 

casado(a), repositora, Telefone 065.3646.9868. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação Monitória 

proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de ANA LUCIA DA CUNHA, ambas qualificadas, alegando ser 

credora da requerida da importância de R$ 2.143,55 (11 de novembro de 

2013).A requerida foi citada via edital para o pagamento ou apresentação 

de embargos às fls. 86.Às fls. 78 houve a nomeação da douta Defensoria 

Pública como curadoria especial, que refutou por negativa geral os fatos 

ventilados às fls. 95.Ademais, verifico que se encontram regulares os 

requisitos legais ao ajuizamento da ação, já que foi apresentado pela 

requerente, documento escrito hábil a propositura desta monitória e, ante a 

não apresentação dos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, do 

CPC, a procedência da ação é medida que se impõe.Conforme determina o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 195 de 672



artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, “Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o título II 

do Livro I da Parte Especial”.Posto isso, CONVERTO o mandado de 

pagamento em mandado executivo, intimando-se a devedora via edital, 

haja vista a citação editalícia, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de dez por cento, nos termos do art. 523 do CPC, fazendo 

acompanhar a atualização do débito.Assim, expeça-se o regular edital de 

intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do CPC com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, 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 

indicar bens passíveis de penhora.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755721 Nr: 7770-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RODRIGO RODRIGUES DE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto 

as pesquisas realizadas neste feito, assim como depositar a diligência nos 

termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito se manifestando quanto as pesquisas realizadas neste feito, assim 

como COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1308074 Nr: 10389-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - 

OAB:351-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15445

 ,ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura penhora na 

execução por título extrajudicial, no caso de o executado não ter sido 

encontrado para ser citado, hipótese em que é ele cabível inclusive na 

modalidade on line, por aplicação dos dispostos na legislação processual. 

(AI 31120/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016)Considerando que no caso dos autos não 

houve a obediência ao disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

outra solução não resta senão a extinção do feito.Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTO estes autos de 

Embargos à Execução, apresentados por DAVI RIBEIRO DE SOUZA em 

face de BANCO BRADESCO S/A, o que faço com amparo legal no artigo 

485, inciso IV do Código de Processo Civil.Por fim, em nome do princípio da 

efetividade, procedo à juntada da cópia do pedido nos autos da execução 

para regular apreciação conforme preceitua o artigo 854 do Código de 

Processo Civil. 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.: 793123 Nr: 47213-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DUIM ME, MARCOS ANTÔNIO DUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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.: 1102536 Nr: 11551-12.2016.811.0041

 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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TERESINHA DIAS CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783940 Nr: 37710-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO, 
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Cpf: 68955162120, Rg: 10.879.455-5, brasileiro(a), empresário. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Tratam-se os autos de Ação Monitória proposta 

por HSBC BANK BRASIL S/A em face de BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE 

MELLO, ambos qualificados nos autos.O requerido foi citado via edital para 

o pagamento ou apresentação de embargos às fls. 111.Às fls. 108 houve 

a nomeação da douta Defensoria Pública como curadoria especial, que 

refutou por negativa geral os fatos ventilados às fls. 119, não indicando 

nenhuma irregularidade no feito.Conforme determina o artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil/2015, “Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, observando-se, no que couber, o título II do Livro I da Parte 

Especial”.Posto isso, CONVERTO o mandado de pagamento em mandado 

executivo, intimando-se o executado via edital, posto que citado por edital 

na monitória, para cumprir a decisão judicial, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de dez por cento, nos termos do art. 523 do 

CPC.Assim, expeça-se o regular edital de intimação, com fulcro no artigo 

275, § 2º, do CPC com prazo de 20 dias, salientando-se que, 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.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 do 

devedor passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Com efeito, intimo o exequente para 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.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor, intime-se via correio com aviso de recebimento 

para proceder em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923117 Nr: 45299-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHAMAD KAMAL FARES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

MAHAMAD KAMAL FARES NETO, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334032 Nr: 4718-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDA MACHADO GOMES DIOZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

 Ante a apresentação dos dados bancários de fls. 177, procedo à 

expedição do Alvará Judicial em nome do BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 

Nº 60.746.948/0001-12, CONTA CORRENTE Nº 1-9, AGÊNCIA Nº 4040 

(BANCO 237).

Quanto à manifestação de fls.180/182, dê-se vista À Defensoria Pública e, 

em nada requerendo, arquivem-se os autos como requerido às fls. 181 vº.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 378653 Nr: 14828-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE APARECIDA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIANE APARECIDA DE MACEDO, Cpf: 

01798738147, Filiação: Abilio José Macedo e Cleunice Lourdes de 

Macedo, data de nascimento: 04/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), administradora, Telefone 065-3663.4535. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte acima qualificada para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tratam-se os autos de cumprimento de 

sentença.A requerida foi citado via edital (fls. 104/107).Certificou-se o 

trânsito em julgado às fls. 120.Pois bem.Em atenção ao requerimento de 

fls. 116/117 e 118/119, intimo a requerida JOSIANE, nos moldes dos 

artigos 257, inciso II e 275, §2º ambos do CPC/2015, devendo o edital ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE (o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor),para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor descrito 

às fls. 117 e 119 (que deverá ser devidamente atualizado na data do 

pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015.Empós, dê-se vista a douta Defensoria Pública.Cumprido, 

intime-se o autor para manifestar indicando bens passíveis de 

penhora.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, 07 de agosto de 2018

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

 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:

 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.: 1064014 Nr: 52713-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO FERREIRA VIEIRA

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027501 Nr: 35584-03.2015.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 67.

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. 67, 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.: 1113749 Nr: 16231-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 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. 45/46, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 986234 Nr: 16791-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIRCE MAXIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994557 Nr: 20865-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ROBERTO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que analizando o documento de fls. 85/86, verefica-se 

que está de forma ilegível, procedo a intimação da parte autora para, no 

prazo de 05(cinco) dias, trazer os documentos de forma regularizada, sob 

pena da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129700 Nr: 22898-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCON MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 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 OFICIIAL 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:
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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.: 877069 Nr: 14838-51.2014.811.0041

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO THOMAZ PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

Com efeito, procedo a retirada da restrição inserida sobre o veículo às fls. 

106 por meio do sistema Renajud.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429921 Nr: 10920-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento da diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para 

cumprimento de mandado já expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 351619 Nr: 22133-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750/MT

 Ato contínuo intimo Edgar de Figueiredo, para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 921147 Nr: 44108-23.2014.811.0041

 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): CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:20.701/GO

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca de fls. 258, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1118350 Nr: 18047-57.2016.811.0041

 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): WALTER GOMES RODRIGUES

 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.: 893971 Nr: 25864-46.2014.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
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- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação 

da parte ré que, em contestação pretende 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 caderno processual 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.

Nada obstante, por observar que já houve o cumprimento da liminar, com 

fito de evitar prejuízos à instituição financeira, autorizo-a a vender o bem 

apreendido, na forma do art. 3º, § 1º, do DL 911 69.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 877069 Nr: 14838-51.2014.811.0041

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO THOMAZ PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.

-Lei n. 911/69 ajuizada por BANCO PANAMERICANO S/A em face de 

BENEDITO THOMAZ PEREIRA FILHO, o que faço com amparo legal no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de agosto de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 877069)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768249 Nr: 21132-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA SILENE SOARES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

 Tratam-se os autos de liquidação/cumprimento de sentença.

Ante a concordância das partes quanto ao cálculo apresentado pelo 

Expert (fls. 302 e 303), HOMOLOGO o laudo de fls. 295/298, ademais, 

INTIMO a instituição financeira, por meio de seus patronos, via DJE, para 

que efetue ao pagamento do valor constante às fls. 298, devidamente 

atualizado na data do pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

do art. 523 CPC/2015.

Outrossim, com o decurso do tempo, devidamente certificado, intime-se o 

requerente, via DJE, para que requeira o que de direito em igual prazo, sob 

pena de arquivamento.

Em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se 

os autos com as formalidades de praxe.

Sem prejuízo, procedo à expedição do necessário Alvará correspondente 

a 50% dos honorários periciais em favor GERSON FANAIA PEREIRA, CPF 

Nº 209.277.701-72, AGÊNCIA Nº1216-5, CONTA CORRENTE Nº 175.264-2, 

Banco do Brasil S/A.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 161293 Nr: 1245-82.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Sandra Helena Parente 

Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:0976/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela suspensão do feito nos termos do art. 921 do 

Código de Processo Civil, conforme se vê às fls. 215.

Pois bem,

 Em primeiro lugar, INDEFIRO o requerimento de fls. 215, uma vez que não 

foram esgotados todos os meios de localização de bens, pois de acordo 

com a decisão de fls. 203 e fls. 208/212, foram localizadas 123 anotações 

em diversas matrículas quanto ao executado HÉLIO SILVA PARENTE em 

vários cartórios do Estado de Mato Grosso - (extratos em anexo - 

ANOREG).

 Contudo, com fulcro no princípio da razoabilidade e, em razão da 

quantidade de matrículas e demais averbações (mais de 100) para serem 

impressas por este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as 

necessárias certidões dos cartórios mencionados nos extratos em anexo, 

no prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, cumpra-se a decisão de fls. 203, parte final.

Empós, conclusos para extinção.

Sem prejuízo, consigno que houve o desbloqueio do montante de 

R$210,13 e de R$66,24 em 28/06/2012 (extrato em anexo).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 283582 Nr: 7247-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS COM. DE 

MEDICAMENTOS , PERF. COSM. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTI OESTE COMERCIAL LTDA, CARLOS 

EDUARDO BIZIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - 

OAB:10220, EDUARDO TEODORO FABRINI - OAB:10.018, HELIO PALMA 

DE ARRUDA NETO - OAB:10270/MT, VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA - 

OAB:14.712/PE, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:27.070/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ao que tudo indica os documentos de fls.181/190, juntados pelo autor, não 

dizem respeito a estes autos, assim, intimo o credor para manifestar e se 

for o caso requerer seu desentranhamento.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Cooperativa 

SICREDI Empreendedores – MT em face de Forti – Oeste Comercial Ltda e 

Carlos Eduardo Biziak, todos qualificados nos autos.

Às fls. 158 a Cooperativa trouxe a planilha atualizada da dívida, no 

montante de R$49.043,45, tendo sido realizado bloqueio on-line infrutífero 

(fls. 161/163).

Às fls. 197/198 o exequente reitera o pedido sobre penhora de bens 

imóveis citados às fls.146/147 e analisados às fls.144.

Pois bem.

Vislumbro dos autos que apesar de trazer a informação dos imóveis 

descritos às fls. 146/147, o exequente deixou de trazer o cálculo 

atualizado da dívida, nem mesmo manifestou qual dos imóveis é de seu 

interesse, haja vista que, por óbvio, haveria excesso de penhora, caso 

fossem incluídas as restrições na forma postulada, conforme se nota da 
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decisão de fls. 144.

Desta feita, intimo o exequente para que informe qual o bem imóvel deseja 

a inserção da restrição, assim como traga aos autos a matrícula atualizada 

com o fito de comprovar a propriedade dos bens e o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de SUSPENSÃO nos termos do 

artigo 921 do CPC/2015, haja vista a inexistência de comprovação da 

propriedade dos bens descritos às fls. 146/147.

Em caso de silêncio e, diante da inexistência de bens desembaraçados de 

propriedade dos executados, DEFIRO o pleito de fls. 172 e, SUSPENDO o 

feito nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 760273 Nr: 12626-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEIRINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

ME, TIAGO GUEIRINS DA SILVA, ELCIMARA PACHECO CORREA GUEIRINS 

DA SILVA, AGMAR GUEIRINS DA SILVA, IRACY FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:POCONÉ

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de GUEIRINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, TIAGO GUEIRINS 

DA SILVA, ELCIMARA PACHECO CORREA GUEIRINS DA SILVA, AGMAR 

GUEIRINS DA SILVA e IRACY FRANCISCA DA SILVA, condenando os 

réus ao pagamento de R$ 55.409,74, corrigido com juros de mora de 1% 

ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação.Condeno os requeridos 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.: 817308 Nr: 23735-05.2013.811.0041

 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): DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

DONÉRIO ALVES DE CASTRO JUNIOR, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814835 Nr: 21292-81.2013.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de GLOBAL TRANSPORTADORA A L EPP e 

LAEL FIDELIS DE SOUSA, condenando os réus ao pagamento do valor 

devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se 

na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de 

Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Transitada em julgado, 

sem impulso dos autos pelo autor, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824277 Nr: 30341-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA ME, ADELY MARA FERNANDES DA SILVA, LAURO BENEDITO 

JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Do cotejo dos autos, observo que esta ação inicialmente foi ajuizada por 

C.C.C.L.A.A CENTRO NORTE DO MATO GROSSO – SICREDI CENTRO 

NORTE MT, todavia no decorrer da ação a parte autora passou a se 

manifestar em nome de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT, todavia, constato que no registro do sistema Apolo consta a 

anotação do polo passivo em nome de “COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT”.

Desta sorte, considerando que a documentação encartada está em nome 

de “C.C.C.L.A.A CENTRO NORTE DO MATO GROSSO – SICREDI CENTRO 

NORTE MT”, faculto à parte autora o prazo de 15 dias para regularização 

da situação apresentada.

Nada obstante, faço constar que embora o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do NCPC, bem como por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

Assim, segue sentença em 03 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824277 Nr: 30341-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA ME, ADELY MARA FERNANDES DA SILVA, LAURO BENEDITO 

JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO – SICREDI CENTRO 

NORTE MT em face de ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA 

ME, ADELY MARA FERNANDES DA SILVA e LAURO BENEDITO JUSTINO, 

condenando os réus ao pagamento do valor devido em decorrência do 

contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título 
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II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Transitada em julgado, sem impulso dos autos 

pelo autor, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875905 Nr: 14748-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

GILBERTO BORBA, declarando rescindido o contrato firmado entre as 

partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário 

fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 907020 Nr: 34911-44.2014.811.0041

 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: 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:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO em face de ZITA 

HELENA GONÇALVES, condenando a ré ao pagamento do valor devido em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma 

disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo 

Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Transitada em julgado, sem impulso 

dos autos pela parte autora, 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.: 339474 Nr: 9995-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE SOUZA CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO FINASA S/A em face de 

MICHELLE SOUZA CANDIDO, declarando rescindido o contrato firmado 

entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 906992 Nr: 34893-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES PEGORARO LTDA - ME, CLAUDIO 

GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO GONÇALVES RODRIGUES, 

Cpf: 56781342134, Rg: 05390656, data de nascimento: 20/11/1971, 

brasileiro(a), divorciado(a), tecnico telecomunicação, Telefone 65 

9263-2003. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos, etc.O exequente pugnou pela realização de 

bloqueio dos ativos financeiros do(s) executado(s), via BACENJUD.Pois 

bem,Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 49 vislumbro 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo, portanto, este ter regular prosseguimento.Ademais, 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, haja vista que foram 

bloqueados os valores ínfimos de R$203,98, R$86,65 e R$1,68, ocasião 

em que procedi ao desbloqueio.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 

do(s) executado(s) 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(s) 

executado(s), 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)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 XV). 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 05 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo.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.

Finalidade: Intimação da parte acima qualificada para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da decisão abaixo transcrita.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 847362 Nr: 50875-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. T. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

SANDRA CRISTIANE RODRIGUES ANDRADE SANTOS, ERASMO DA 

SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTOS 

estes Embargos apresentados por E. S. T. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA – ME, SANDRA CRISTIANE RODRIGUES ANDRADE SANTOS e 

ERASMO DA SILVA SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A, o que 

faço com amparo legal no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Condeno 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.: 965479 Nr: 7150-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MATA GRANDE LTDA, DIONE 

DUARTE DE OLIVEIRA CAMARGO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453-A/MT, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante os pleitos contidos na petição de fls. 41, 

da anál ise dos autos,  ver i f ica-se a inexis tência de 

procuração/substabelecimento em favor do causídico subscritor Carlos 

Alberto Baião.

Desta feita, intimo o referido advogado para, no prazo de 15 dias acostar 

aos autos documento que demonstre seus poderes para estar em juízo em 

nome da instituição financeira.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens das devedoras passíveis de serem 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 das executadas 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1160348 Nr: 36078-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA ME, 

DAVI ROSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Procedo a pesquisa de endereços pleiteada às fls. 42 por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que não obtive êxito, pois o endereço localizado do 

executado pessoa física encontra-se incompleto, enquanto o da pessoa 

jurídica já foi diligenciado sem 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, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 203 de 672



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 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814247 Nr: 20723-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E 

LOCADORA LTDA-ME, ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 83/84.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 56/57 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804422 Nr: 10886-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI PEREIRA GARCIA, GILBERTO PEREIRA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 171, pois, apesar do artigo 247 

do CPC 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)”.

No mais, considerando a indicação de novo endereço, expeça-se carta 

precatória de citação e demais atos, com prazo de 120 dias, a ser 

cumprida no endereço: Rua Elyzabeth Baron, Nº 23, Bairro Cabeçudas, 

Itajaí-SC, CEP: 89380-000.

Com efeito, intimo o exequente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição no prazo de 15 

dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no 

princípio da celeridade processual, 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1133902 Nr: 24593-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIALVA NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - OAB:34350/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução código 1133902, para decretar a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

código 758241, o que faço com amparo legal no art. 924, II, do CPC.Por 

considerar a sucumbência recíproca em ambos os cadernos processuais, 

determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 

10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço 

com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.Transitada em julgado, 

sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1164946 Nr: 37921-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA LAURINDO, JOSÉ ARIMATEIA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE TEIXEIRA LEITE 

LANDWEHRKAMP - OAB:OAB/SP 129.438

 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. 89/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1143092 Nr: 28733-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKE TRANSPORTADORA RODOVIARIOS LTDA ME, 

OZEAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 75/78, em face de a 

sentença que julgou extinto este feito (fls. 64/68), encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750777 Nr: 2511-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, JULIANA CARVALHO STELLA - OAB:9897 MT, 

MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES 

COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 107/110, em face de a 

sentença que julgou procedente este feito (fls. 94/95), encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1118187 Nr: 17978-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS GOMES 

- OAB:3388/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 152/157v, 

devidamente contrarrazoado as fls. 160/173, em face de a sentença que 

julgou procedente este feito (fls. 146/149), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71717 Nr: 1349-40.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10625/MT, IGOR JUNIOR BRUN - OAB:9097/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao teor da petição de fls. 247/249, nota-se dos autos que 

foram realizadas todas as pesquisas pertinentes ao caso (todas 

sobejaram infrutíferas) assim, ante da inexistência de bens passíveis de 

serem penhorados, 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), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 850138 Nr: 53219-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA LUCAS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 132/150, devidamente 

contrarrazoado as fls. 152/168, em face de a sentença que julgou 

improcedente este feito (fls. 118/124), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914435 Nr: 39804-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLIZE VIDAL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-A/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18.997

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 314/328, devidamente 

contrarrazoado as fls. 345/356, em face de a sentença que julgou 

improcedentes os pedidos feitos nos embargos monitórios e procedentes 

os pedidos formulados na ação monitória (fls. 275/280v e 311/312), 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 163023 Nr: 13386-55.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERIS BRESSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, LUCIANO 

MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:8321-B, MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que o executado foi citado via edital – fls. 120/122 

e, em razão do bloqueio ocorrido às fls. 170 foi inexitosa a tentativa de 

intimação (fls. 182 e 187), razão pela qual procedo à transferência para a 

Conta de Depósitos Judiciais (extrato em anexo).

Desta feita, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 

011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização 

e vinculação dos valores contidos nos ID’s nº 07201800010202796 e 

072018000010202800 ao presente feito.

Ademais, proceda-se à intimação via edital do executado VALDERIS 

BRESSANI, pelo DJE, haja vista a citação ficta ocorrida nos autos, para 

manifestar no prazo legal. Com o seu decurso, intime-se o exequente para 

que traga aos autos os necessários dados bancários ao levantamento do 

Alvará Judicial.

Dê-se vista à Douta Defensoria Pública.

Tudo cumprido e, com a apresentação dos dados bancários pelo 

causídico exequente, retornem-me os autos conclusos para a expedição 

do Alvará e demais deliberações quanto ao pleito de fls. 139.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1141372 Nr: 28006-52.2016.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA, PAULO CESAR RAMOS FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 155/165, devidamente 

contrarrazoado as fls. 173/178, em face de a sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos 

monitórios, improcedente a reconvenção apresentada pelos embargantes 

e parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação monitória (fls. 

137/141v), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 362772 Nr: 32642-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTE DE OLIVEIRA SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:89.457/SP, OTAVIO 

SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de reintegração de posse em fase de 

liquidação/cumprimento de sentença.

Ante as arguições e discordância das partes quanto ao valor correto 

devido (fls. 281,/282, 284/283 e 299/300), remetam-se os autos à 

contadoria do Juízo com o fito aferir a atualização inequívoca dos autos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841101 Nr: 45412-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

MARCIO GOMES LOUZADA, CECILIA VICTORAZZO LOUZADA, GERALDO 

ANDRÉ VICTORAZZO, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 171/174, em face de a 

sentença que julgou extinto este feito (fls. 168/169), encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945216 Nr: 57516-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇOES EIRELI, VINICIUS DE PAULA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:OAB/MT 21.453-A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foram realizadas as pesquisas pertinentes aos autos, todavia, sobejaram 

infrutíferas, incluindo a pesquisa via RENAJUD (fls. 36/37).

Posto isso, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

INDEFIRO o requerimento de fls. 74 e MANTENHO a SUSPENSÃO do 

presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil – fls. 65.

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), sob aplicação da multa no montante de 20% do 

valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 

77, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738184 Nr: 34740-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE NEGRO PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco esclareceu que a inclusão da Srª Sandra foi um equívoco, assim 

como requereu a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC/2015.

Pois bem.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, MANTENHO 

a SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 – fls. 112.

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), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 
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causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082780 Nr: 2820-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 166/180 foi parcialmente provido, determinando que o banco promova 

a readequação dos valores das parcelas, relativas aos empréstimos 

consignados, ao limite de 30% dos vencimentos da autora, bem como 

condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, observando-se a regra do art. 

98, §3º do CPC em relação a requerente.

Desta feita, intimo as partes via DJE para querendo, manifestarem no 

prazo de 15 dias. Em caso de silêncio remetam-se os autos ao arquivo 

com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 368316 Nr: 6094-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA DA SILVA BATISTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, NELSON 

PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, ante a ausência de comprovação de cessão de créditos 

às fls. 169/189, intimo os causídicos cadastrados nos autos para que 

tragam aos autos a prova da referida cessão no prazo de 15 dias, sob 

pena de desentranhamento da petição referente à cessão noticiada e 

entrega aos subscritores.

Decorrido o prazo sem manifestação e, em virtude da inexistência de bens 

desembaraçados passíveis de serem penhorados, MANTENHO a 

SUSPENSÃO do presente feito nos moldes do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 e § 1º do referido artigo – fls. 167.

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), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 987264 Nr: 17274-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ZUCHER FILHO, ROSEMERE ALENCAR BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 153/169, foi desprovido as fls. 182/189, sendo mantida a sentença 

prolatada (fls. 131/133v).

Desta feita, intimo as partes para querendo, manifestarem no prazo de 15 

dias. Em caso de silêncio remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088436 Nr: 5406-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODINEY PEDRINA DE CAMPOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O presente feito foi extinto por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se denota da 

sentença de fls. 81, em seguida, certificou-se o trânsito em julgado.

O requerente pugnou pelo prosseguimento do feito às fls. 84, 85 e 87.

Posto isso, ante o teor da sentença de fls. 81 o ARQUIVAMENTO do feito 

é à medida que se impõe.

Sem prejuízo, procedam-se às baixas e formalidades e praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 787283 Nr: 41205-83.2012.811.0041

 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): VALMIRO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, 

GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, SANDRO PISSINI 

ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos...

Procedo a anotação dos novos causídicos do banco: Gustavo R. Góes 

Nicoladelli e Fabiula Müller Koenig, conforme instrumento procuratório de 

fls. 98/99v.

Da análise do caderno processual, verifico que o Recurso de Apelação 

interposto as fls. 81/85 teve seu provimento negado as fls 104/107v, 

sendo mantida a sentença prolatada (fls. 77//78).

Desta feita, intimo as partes para querendo, manifestarem no prazo de 15 

dias. Em caso de silêncio remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053925 Nr: 48311-91.2015.811.0041

 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): JOSIANE RIBEIRO NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 84/87v, teve seu provimento negado as fls. 98/101v, sendo mantida a 

sentença prolatada (fls. 82/82v).
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Desta feita, considerando que a sentença extinguiu o feito, remetam-se os 

autos ao arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 31771 Nr: 7190-74.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO LOPES MOREIRA, MARISA TETILLA 

MOREIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6.098/MT, MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - 

OAB:8663, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529, SILVANA DIAS 

TEIXEIRA - OAB:6405

 Vistos...

Compulsado os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 346/349 foi desprovido as fls. 366/370v, majorando os honorários para 

15% do valor atualizado da causa.

Desta feita, considerando que a sentença foi mantida, intimo as partes via 

DJE para querendo, manifestarem no prazo de 15 dias.

 Em caso de silêncio, remetam-se os autos para o arquivo com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125693 Nr: 21205-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA LINHARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Da análise do caderno processual, verifico que o Recurso de Apelação 

interposto as fls. 55/58 foi desprovido as fls. 68/71, sendo mantida a 

sentença proferida (fls. 47/47v).

Desta feita, considerando que a sentença extinguiu o feito, remetam-se os 

autos para o arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934550 Nr: 51749-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AKIYOSHI 

MORAES HAYASHIDA - OAB:11758, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333-MT

 (...) Ademais, INDEFIRO o requerimento de fls. 130 quanto ao pleito de 

novo Bacen, uma vez que já foram realizadas todas as pesquisas 

pertinentes ao feito e sobejaram infrutíferas, tendo sido bloqueado, 

apenas o valor ínfimo de R$483,84 e inferior a 10% da dívida. Desta feita, 

ante o silêncio da executada – fls. 131, procedo à transferência para a 

Conta de Depósitos Judiciais (extrato em anexo) e, não obstante o teor do 

Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores contidos 

nos ID nº 072018000010219540 ao presente feito. Após, com a 

vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação. Assim, intimo a executada por meio 

de seus patronos (via DJE) para que se manifeste no prazo de 15 dias. 

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará em nome ADVOCACIA HCOSTA, CNPJ Nº 

05.474.236/0001-83, AGÊNCIA Nº 5990-0, CONTA CORRENTE Nº 168-6, 

BANCO DO BRASIL S/A (001), arquivando-se em seguida. 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), sob aplicação 

da multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 391563 Nr: 27271-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE PATRÍCIA COSTA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA L. 

NOGUEIRA - OAB:9475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:4.752/SP

 Vistos...

Primeiramente faço constar que a paginação foi feita de maneira 

equivocada a partir das fls. 103, portanto proceda-se a correção.

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls 70/73v foi desprovido, sendo mantida a sentença prolatada (fls. 62/67).

Desta feita, intimo as partes via DJE para querendo, manifestarem no 

prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813713 Nr: 20182-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MOTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 72/78 

teve seu provimento negado as fls. 119/133. O agravo regimental às fls. 

02/07 - apenso, foi desprovido, enquanto o Recurso Especial as fls. 28/37, 

também teve seu seguimento negado as fls. 51/52. Posteriormente o autor 

interpôs agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso 

Especial e este não foi conhecido as fls 75/75v.

Desta feita, considerando que a sentença mantida julgou improcedentes 

os pedidos e que o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios foram suspensos em razão da concessão das benesses da 

assistência judiciária, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

de praxe.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 275257 Nr: 4509-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO BENEDITO DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela penhora de 30% dos proventos do executado 

até a satisfação do crédito exequente, conforme se vê às fls. 134.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, nota-se dos autos que foram realizadas todas as 

pesquisas pertinentes à busca de patrimônio do devedor, contudo, sem 

êxito (fls. 126/132).

No que tange a penhora de 30% dos proventos do devedor, tenho que 

consta na inicial "afastado pelo INSS", o que vem a evidenciar que não se 

trata de pessoa na ativa e que o seu salário redunda em necessário para 

sobrevivência, não havendo prova em contrário, mas sim, que robora tal 

afirmativa, qual seja, a inexistência de bens penhoráveis.

Por essa razão, INDEFIRO o requerimento em análise.

Outrossim, cumpra-se a decisão de fls. 125, parte final, qual seja, “(...) 

SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015 

(...)”.

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), sob aplicação da multa no montante de 20% do 

valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 

77, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 736929 Nr: 33387-17.2011.811.0041

 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): ADRIANO GOMES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO a 

SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 – fls. 152.

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), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796554 Nr: 2906-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SÃO BENEDITO 

LTDA, ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES 

CORREA RAMAGE

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da decisão de fls. 135/136, NÃO CONHEÇO do pleito 

de fls. 138.

Assim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 136, qual seja, “(...) 

SUSPENSÃO do feito, nos termos do art. 921 do CPC/2015 com as baixas 

e formalidades de praxe. Outrossim, NÃO CONHEÇO/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 

REQUERENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) REQUERIDO(S).(...)” sob aplicação da multa no 

montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 715831 Nr: 10049-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILDA CAMILO GOMES DA SILVA - ME, 

CELSO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO a 

SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 – fls. 112 e 117.

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), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 784638 Nr: 38448-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD PET SHOP SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA 

ME, ROBSON CLAY SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:OAB.21.302/MT, ZIRALDO MARTINS VIEIRA - OAB:15366/GO

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados (pesquisas 

via RENAJUD, BACENJUD, ANOREG-MT e INFOJUD – fls. 74/81) 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, 

inciso III do Código de Processo Civil – fls. 130vº e, via de consequência, 

NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 134.

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), sob aplicação da multa no montante de 20% do 

valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 

77, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 744662 Nr: 41731-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR 3 PNEUS E ASSESSÓRIOS, ROZINEIA 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a juntada da declaração de cessão de fls. 98, proceda-se a 

anotação na capa e demais registros a alteração no polo ativo, com a 

inclusão da RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Com efeito, no que concerne ao pleito de inserção do nome dos 

executados no rol “dos maus pagadores”, inexiste comprovação nos 

autos de que tal procedimento não foi realizado pelo credor, ainda mais, 

por tratar-se de medida que cabe à parte exequente.

Ademais, tendo em vista a inexistência de bens passíveis de serem 

penhorados, MANTENHO a suspensão do feito de fls. 94, 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, desta feita, o retorno do caderno processual 

à secretaria, DEVERÁ OCORRER SOMENTE, no CASO DO EXEQUENTE 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do 

valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 

77, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, procedo à inclusão dos patronos do exequente Ronaldo 

Batista Alves Pinto e Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto no 

sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 381710 Nr: 18191-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI, ANGELA MARIA 

PIERANI VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Vistos, etc.

Determinou-se o arquivamento dos autos às fls. 241 em razão da 

inexistência de bens passíveis de penhora.

Às fls. 275 o autor requereu a suspensão do feito pelo período de 60 dias.

Pois bem, DEFIRO o requerimento de fls. 275 e, com o decurso do prazo, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 242609 Nr: 11182-67.2006.811.0041

 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): DEODATO SEABRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

NOVA UBIRATÃ - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO a 

SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 – fls. 186.

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), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828362 Nr: 34216-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTE LTDA ME, 

EDSON DE MATOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 

- OAB:16.846-A/MT, RENATO CHAGAS - OAB:, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 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. 195/196, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1038087 Nr: 40619-41.2015.811.0041

 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): REGINALDO ALVES DE SNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 87.

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. 87, 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.: 1065884 Nr: 53589-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA SANTA ROSA, EGIDIO FREDERICO, 

TERESINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JUNIOR - OAB:5982-MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 Vistos, etc.

Tratam-se autos de ação de Execução formulada por BANCO SAFRA S/A 

em face de AGRÍCOLA SANTA ROSA, EGÍDIO FREDERICO e TERESINHA 
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FREDERICO, todos qualificados.

Os executados requerem a remessa dos autos à 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário com o fito de apensá-lo aos autos de código nº 

1009767 (nº 27488-96.2015.811.0041).

O exequente manifestou concordância às fls. 71.

Posto isso, considerando-se o requerimento dos executados e 

concordância do exequente, DETERMINO a sua remessa à 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário (por dependência aos autos nº 

27488-96.2015.811.0041 – código nº 1009767) com as baixas e 

anotações de praxe neste Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 88887 Nr: 119-31.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE MONTENEGRO LTDA, PEDRO DOS 

SANTOS MONTENEGRO, MARIA NILDA TEIXEIRA MONTENEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:1412-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação execução formulados por BANCO DA 

AMAZÔNIA S/A em face de MAGAZINE MONTENEGRO LTDA, PEDRO DOS 

SANTOS MONTENEGRO e MARIA NILDA TEIXEIRA MONTENEGRO, todos 

qualificados.

Foram realizadas todas as pesquisas pertinentes ao feito, todavia, sem 

êxito (fls. 202/203, 208/211 e 216/223).

O credor requereu a extinção da execução quanto aos prestadores da 

garantia Pedro e Maria Nilda (fls. 226) em razão do cumprimento da 

obrigação por eles contraída, mantendo-se a execução somente quanto à 

Magazine Montenegro Ltda.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

É sabido que “o exequente tem a faculdade de, a qualquer tempo, desistir 

da execução, atento ao princípio segundo o qual a execução existe em 

proveito do credor, para a satisfação do seu crédito” (STJ – 4ª T., REsp 

489.209, Min. Barros Monteiro).

 Posto isso, ante o pleito de fls. 226, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Execução, nos termos do artigo 775 do Código de

 Processo Civil quanto aos garantidores PEDRO DOS SANTOS 

MONTENEGRO e MARIA NILDA TEIXEIRA MONTENEGRO.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas quanto aos garantidores.

Ademais, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

DEFIRO a SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso 

III do CPC/2015 – fls. 226, parte final.

Ato contínuo, 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), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se à exclusão do nome de PEDRO DOS SANTOS 

MONTENEGRO e MARIA NILDA TEIXEIRA MONTENEGRO da capa dos 

autos, distribuidor e sistema Apolo.

P. I. Cumpra-se.

 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 no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 117/119, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 446865 Nr: 21078-95.2010.811.0041

 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): PAULO CÉSAR CRUZ NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68723/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 59.

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. 59, 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.: 17613 Nr: 2698-39.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCN LEASING S/A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELY LEBRE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453/MT, LUIZ 

FERREIRA VERGILIO - OAB:4614/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte exequente se 

manifestar nos autos, conforme certidão de fls. 488.

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(....)".

 Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n.º 01/17, dar o regular 

prosseguimento ao feito, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900626 Nr: 30327-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME, 

SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESSY GOUVEA DE MATTOS - 

OAB:OAB/RJ- 37.378, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANETE FATIMA DO 

AMARAL - OAB:OAB/MT 11.751, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT
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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. 214/217, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 933580 Nr: 51238-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO MEUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 117.

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. 117, 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.: 424260 Nr: 8342-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA, JULIANO 

CÉSAR ALMEIDA MONTANHA, ARNALDO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 87, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJSP 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.: 746846 Nr: 44070-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA. ME, RONILDO GAMA DA SILVA, ENY JESUS DA 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

 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. 110/113, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 844973 Nr: 48753-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YONAR SUDRE AVELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 88.

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. 88, 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.: 1132183 Nr: 23957-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. I. CARNEIRO - COMERCIO DE ALIMENTOS - 

ME, ALEXANDRE IRINEU CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 70/71, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776839 Nr: 30172-96.2012.811.0041

 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): MARCO ANTONIO SANCHES PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/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 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 138, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJSP ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153760 Nr: 19204-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO FIGUEIREDO NUNES DA CUNHA, MARCIA 

HELENA LOBO NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinícius Barros 

Ottoni - OAB:16785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 Nos termos do provimento n° 68/2018 - CNJ, proceso à intimação da parte 

executada Caixa da Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil Previ 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 1059237 Nr: 50635-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN NERES NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 60.

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. 60, 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.: 1047841 Nr: 45337-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 73.

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. 73, 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.: 1260324 Nr: 24507-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE CARVALHO SOUZA OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 76/77, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1087519 Nr: 4954-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 15435, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-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. 83, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMS 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.: 788011 Nr: 41944-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ROCHA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 187.479

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 98/99, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131124 Nr: 23446-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI GALVÃO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 
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“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773697 Nr: 26859-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SEMEAR 

S/A, BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:122249/RJ, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96.864/MG, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:211.648

 Intimação da parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto às fls. 685/701.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1128554 Nr: 22429-93.2016.811.0041

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO NICOLA LEVENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 74.

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 e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

74, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005632-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE TERESINHA BENTZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005632-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CLAUDETE 

TERESINHA BENTZ Vistos... Constato no site do TJMT que as custas 

foram recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 12152230 e 12152231. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo FIAT SIENA, placa: OAQ-0874 (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 
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ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12152231. 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTELLI BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004582-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARCELO MARTELLI BORGES Vistos... Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a 

inicial IDs: 12318930, 12319210 e 12319240. Procedo neste ato a 

anotação da advogada ALINNE RODRIGUES FERREIRA no polo ativo da 

ação. 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 CHEVROLET S-10, placa: NPM-9279 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO 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 11984149. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, com o intuito de 

autorizar o requerente a transferir multas para o CPF do requerido. Indefiro 

o pedido de anotação de trâmite de segredo de justiça por não se 

encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do CPC. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003384-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BOTELHO DA FONSECA FO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003384-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: DANIEL BOTELHO DA FONSECA FO Vistos... Constato no 

site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a 

emenda a inicial IDs: 12474224, 12474229, 12474231, 12474233, 

12474234 e 12474237. Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT SANDERO, placa: OBS-2340 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO 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 nos IDs: 12474233 e 

12474234. 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002611-70.2018.8.11.0041

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:

ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002611-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. 

Verifico nos autos que a pessoa física que assina como representante 

legal da empresa devedora é JOSELIA VITAL DE SOUZA que reside na 

RUA LUIS DE SIQUEIRA N.70, nesta cidade, portanto, tenho como não 

esgotados os meios para notificação à autorizar que esta ocorra via edital, 

portanto, intimo o autor para que proceda a juntada de tentativa frustrada, 

no prazo de 15 dias, CUMPRIDO PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE: 

Recebo a emenda a inicial IDs: 12707390, 12707409, 12707445, 

12707460, 12707467 e 12707475. 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 
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SAVEIRO, placa: QBE-5817 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no IDs: 12707467 e 

12707475. 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-74.2018.8.11.0041

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:

ONEY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000425-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ONEY SILVA DE OLIVEIRA Vistos... Constato no site do TJMT 

que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial 

IDs: 12378878, 12378888 e 12378890. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT PALIO, 

placa: NPI-2827 (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). 
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Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO 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”. 

Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao DETRAN com o intuito de 

autorizar o requerente a transferir multas para o CPF do requerido. Indefiro 

o pedido de anotação de trâmite de segredo de justiça por não se 

encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do CPC. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034702-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034702-53.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOEL RODRIGUES DE SOUZA Vistos... Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a 

inicial IDs: 14006840, 14006846 e 14006853. Da análise dos autos, 

verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia para o senhor oficial 

de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT DOBLO, 

placa: QBR-2290 (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 
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VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021375-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021375-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO DE FREITAS 

Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram devidamente 

recolhidas. Consta no ID 14203370, a determinação de redistribuição deste 

feito para esse juízo, já que a lide aborda questões referentes a 

operações realizadas por instituição financeira, subordinadas à 

fiscalização do Banco Central. Passo a análise da exordial. Da análise dos 

autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia para o senhor 

oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN AMAROK, placa: OAR-8171 (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 
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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”. 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008281-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERLIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008281-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: CERLIANE DOS SANTOS Vistos... Constato no site do TJMT 

que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial 

IDs: 13754155, 13754205, 13754214, 13754224 e 13753996. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta 

HONDA CG 160 START, placa: QBI-5015 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12641556. 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, 27 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013452-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 220 de 672



ELZA SANTANA SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013452-95.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELZA 

SANTANA SOARES Vistos etc... Ante o teor do V. acórdão do Recurso de 

Agravo de Instrumento nº 1008791-31.2018.8.11.0000 interposto por Elza 

Santana Soares em face da decisão proferida por esse juízo que deferiu a 

liminar de busca e apreensão do veículo Hyundai I30, Placa MXF-3196, 

determinando a suspensão da decisão agravada, ou seja, daquela que 

concedeu a liminar de busca e apreensão, proceda-se a restituição do 

veículo à requerida Elza Santana Soares, com urgência, podendo, 

inclusive ser cumprida pelo Oficial de Justiça de Plantão. Por fim, 

considerando que foi negada a justiça gratuita no ID 14551810 e na R. 

Decisão não consta se houve modificação quanto a esse ponto, deverá, 

portanto, recolher as diligências do Sr. Meirinho. Ademais, aguarde-se a 

decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 19712-74.2017.811.0041

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: DIAGER COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA

PARTE RÉQUERIDA: BANCO SAFRA S/A e CSW IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES DE GRAOS LTDA e MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA

CITANDO: Csw Importações e Exportações de Graos Ltda, CNPJ: 

07.651.584/0001-04; Marcos Aurelio de Siqueira, Cpf: 689.710.791-34

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.

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, 7 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida , no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023265-78.2018.8.11.0041

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:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Anote-se a parcela paga indicada pelo autor, inclusive no 

mandado. Aguarde-se cumprimento de liminar. Após, diga o autor sobre 

resposta da parte requerida e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000060-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSIO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011483-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELPENOR MARQUEZ FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020784-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PERFORMANCE FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

EMERSON PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020322-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES BOAVENTURA (AUTOR)

HILTON AMARAL DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência tácita da parte autora, homologo a 

adequação do contrato nos termos apresentado pelo requerido, para surtir 
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seus efeitos legais, reconhecendo saldo devedor do contrato em R$ 

421.991,05 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e um 

reais e cinco centavos). A sentença foi declaratória e não condenatória, 

razão pela qual a parte credora deverá valer de procedimento próprio para 

recebimento. Faculto as partes extração de cópias no prazo legal e 

após,m arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006096-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003477-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS VINICIOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (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, 

08.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008449-91.2018.8.11.0041

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)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEAN BARCELO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026397-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EMBARGANTE)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o Embargado para manifestar sobre certidão e 

alegação da empresa jurídica Embargante.Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.08.18

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038809-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar sobre contrato 

original arquivado em cartório, no prazo legal e após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009960-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENAIS MICHELINE HOLZ (EXECUTADO)

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

IVAN DANIELI VIECILI (EXECUTADO)

E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037454-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BENEDITA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA REIS OAB - MT9616/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os documentos de id: 14448490 e 

14448497 acostado aos autos, no prazo legal .

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro o aditamento da inicial para surtir seus efeitos legais. 

Expeça-se mandado corrigindo o bem especificado no aditamento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Despacho 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):

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 e APRESENTAR O 

CONTRATO ANUNCIADO NA INICIAL ONDE CONSTA O BEM ALI DITADO, 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cuiabá, 06.10.17

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (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: 1020499-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINY CARLA DIAS REZENDE - ME (RÉU)

ANA MARIA DIAS REZENDE (RÉU)

ALINY CARLA DIAS REZENDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015695-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN OAB - MT6917/O (ADVOGADO)

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas pelo autor já foram realizadas nos 

autos. Assim, deverá cumprir determinação dos autos no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito como ali consignado. Cumpra-se. Cuiabá 

08.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007571-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BENEDITO JUVENAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para pagar a condenação em 

quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo 

pagamento, diga o credor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013738-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE ALVARENGA RODRIGUES (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011948-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON BENEDITO DA SILVA (RÉU)

DEIZE MARIA DA SILVA (RÉU)

NORBERTO PAES DA SILVA (RÉU)

NORBERTO PAES DA SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Dispensáveis as pesquisas pretendidas considerando que a 

parte requerida está habilitada nos autos e já ocorreu apreensão do bem. 

Assim, com a apresentação espontânea da parte requerida, tenho por 

citada. Decorrido o prazo de purgação de mora e resposta, certifique-se 

sobre manifestação e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

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 apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016891-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUZA MOTA (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-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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020859-21.2017.8.11.0041

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:

NADIR DE SOUZA RUY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho determinação do ID n. 13336831, devendo o autor 

cumprir como ali consignado no prazo legal sob pena de extinção do feito. 

Após, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021875-73.2018.8.11.0041

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)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO PINTO DE MIRANDA (EXECUTADO)
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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: 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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (RÉU)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Havendo 

apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a 

tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de 

execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a 

especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será 

liminarmente rejeitada. Cumpra-se. Cuiabá, 08.8.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024758-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUILTON SANTANA DA PENHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 19.340,22(dezenove mil, trezentos e quarenta 

reais e vinte e dois centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012095-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR)

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME (AUTOR)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR)

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 959565 Nr: 4611-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO WAGNER SILVA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada a tomar 

conhecimento da certidão de fl. 191 e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dra, Edileia de Oliveria 

Alvarenga inscrito na OAB/MT sob o n. 11297/MT, intimado para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista carga rápida a carga 

relizada em 01.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110360 Nr: 14803-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA: Deverá a parte executada manifestar 

sobre preliminares de fls.320/324, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962024 Nr: 5672-58.2015.811.0041

 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: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: reinaldo tadeu luis rondina 

mandaliti - OAB:257.220/SP

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerido indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826512 Nr: 32432-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA 

FILHO, ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, 

Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:4.466/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória desentranhada dos autos, ou apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 948411 Nr: 59357-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTHSTAR TRADE FINANCE INCORPORATED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, MAXVINIL TINTAS E 

VERNIZES LTDA, MAXPEP INSDUSTRA PLASTICA E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487, WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Willian Khalil, inscrito 

na OAB/MT sob o n. 6487/MT, intimado para devolver os presentes autos 

na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas cabíveis 

ao caso, tendo em vista a carga rápida relizada em 31.07.2018, ainda não 

devolvido.

 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

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 801090 Nr: 7521-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA THEREZA DUTRA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, RUBENS 

MENDES MADEIROS - OAB:22.528-O, RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22.528/O

 INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA: Ficam as partes executadas 

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA, ANISADETT PINHEIRO 

DA SILVA NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA e LUIZA THEREZA 

DUTRA NOGUEIRA devidamente intimadas, na pessoa de seus advogados 

Demércio Luz Gueno, OAB/MT n° 11.482, e Rubens Mendes Madeiros, 

OAB/MT n° 22.528 , para se manifestarem, no prazo de Lei, sobre a 

penhora e avaliação do bem imóvel de Matrícula n° 41.766, registrado no 

cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de 

Cuiabá/MT, de propriedade dos executados CLAUDIO APARECIDO 

NOGUEIRA e ANISADETT PINHEIRO DA SILVA NOGUEIRA, avaliado em R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117781 Nr: 6641-93.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLETE BENEDITO VENTURA, WILSON GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, FABIO 

YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZÉTI LAMIM - 

OAB:4449-B, mario lucio franco pedrosa - OAB:2879/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1245430 Nr: 19712-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAGER COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, CSW IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES DE GRAOS LTDA, MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11782

 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

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Csw Importações e Exportações de Graos 

Ltda, CNPJ: 07651584000104; Marcos Aurelio de Siqueira, Cpf: 

68971079134 Filiação:

Finalidade:

Resumo da inicial:

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.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1232577 Nr: 15730-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO LUIZ DO VALLE BARBOSA, MIRIAN 

CONCEIÇÃO DA SILVA ORMOND, BRAZ ANTONIO DAS GRAÇAS, 

ARTHUR LOURO GUIMARÃES, TATIANE BEZERRA BONA, LUIS 

FERNANDO NERIS, DEIVES CHRISTOFOLETTI CESAR, EDER VARGAS 

NUNES, MARIO ALMEIDA MATOS, CLENON ALVES BORGES, TÂNIA 

MARIA TAVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, Ofertão Cuiabano 

Comércio de Cimento de Derivados de Petróleo Ltda, EDSON RICARDO 

PINTO, ALESSANDRO HUMBERTO PINTO, GÉRSON WELLINGTON PINTO, 

GERSON PINTO, EDNA MEIRE PINTO, Carlos Roberto Pinto, PAULO CESAR 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3056, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - 

OAB:9297/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Ficam as partes embargadas OFERTÃO CUIABANO COMÉRCIO DE 

CIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, EDSON RICARDO PINTO e 

GERSON PINTO devidamente intimados, na pessoa de seus advogados Dr. 

José Guilherme Junior, OAB/MT n° 2.615, Dr. Saladino Esgaib, OAB/MT n° 

2.657, Dr. Marcelo Zandonadi, OAB/MT n° 4.266, Dr. Francisco Eduardo T. 

Esgaib, OAB/MT n° 4.474, Dr. Nelson Frederico Kunze Pinto, OAB/MT n° 

9.297, e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como Curador 

Especial, para apresentarem resposta à presente Ação, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 829047 Nr: 34882-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG BARCOS E MOTORES LTDA, IVONICE 

BALBINO PEREIRA, IVALDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDES DE 

OLIVEIRA LEMOS - OAB:10703E, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRUIO 

FERREIRA - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora providenciar a intimação 

do executado Ivaldo Rodrigues Pereira, acerca da avaliação realizadas 

nos autos do imóvel penhorado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 792770 Nr: 46859-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ POLPAS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA -M 

E, DALVA DA SILVA GONÇALVES KNOLL, JOSÉ NILTON KNOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Até o momento a parte executada foi citada. Assim, intime-se o autor para 

depositar diligência no prazo legal para cumprimento do mandado de fl.76, 

como já posto à fl.151, o qual está na contra capa.

Não havendo cumprimento, certifique-se sobre o prazo prescricional e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 78162 Nr: 319-04.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRETO TRANSPORTES LTDA, EDSON 

FERNANDO SCHONS, CARLOS EDUARDO MOREIRA GARCEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 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

 Certifico e dou fé, que deixo de cumprir o despacho de fl. 188, haja vista 

que a a empresa executada Aws Transporte de Cargas Ltda já foi 

intimada na pessoa de seu Advogado às fls. 179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 11720 Nr: 2771-21.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH & CIA LTDA., DARIO ORLANDO 

PEREIRA JUNIOR, BADI FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257907/SP, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3.515/MT, 

GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - OAB:8194, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar o Termo de 

Penhora expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 882388 Nr: 18203-16.2014.811.0041

 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): FABIO LUCIANO GIANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 330, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1088875 Nr: 5724-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA HELENA SILVA PARENTE - ME, 

SANDRA HELENA SILVA PARENTE, PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MONICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16755, SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho 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.: 13102 Nr: 4748-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

RICARDO JOSÉ LOPES CLEMENTE, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP140.500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 Fica a parte autora intimada para indicar o endereço correto do imóvel a 

ser avaliado, no Juízo deprecado - 1ª Vara Cível da Comarca de 

Jaciara/MT, no prazo de 10 (dez) dias, conforme fls. 473/475.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162937 Nr: 37160-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YUITI IANAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/O, 

OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUY NOGUEIRA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 37160-94.2016.811.0041, 

Protocolo 1162937, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 80691 Nr: 785-37.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA RIBEIRO LTDA, 

MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT

 Vistos, etc.

Defir a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 735620 Nr: 31990-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Designo início da hasta pública para o dia 17.08.18 às 14 horas.

Proceda-se intimações necessárias, inclusive do perito nomeado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1313727 Nr: 11768-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE 

COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir 

razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, antes da ocorrência da hasta pública, do processo conexo, 

venha-me conclusos os autos para aquilatar a necessidade de obstar ou 

não o ato.

Intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 12175 Nr: 500-73.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

METALÚRGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON KUNZE - OAB:3539/MT, 

ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4121/MT

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl.282, verifica-se que a carta precatória expedida 

foi extraviada.

Entretanto, analisando seus extratos nos autos, denota-se que não foi 

possível a venda do bem penhorado em hasta pública.

Assim, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 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
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 786960 Nr: 40872-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RE USE INFORMATICA LTDA EPP, JANE MARIA 

SAES, AZOLFINA DE OLIVEIRA SAES, JOSE AGOSTINHO SAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIÚLA MÜLLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI 

- OAB:56.918, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 813298 Nr: 19775-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARENCIA MODA INTIMA LTDA, 

ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora já foi efetivada nos autos, sem sucesso.

Assim, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora, 

no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 212900 Nr: 2594-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BEZERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora já foi efetivada nos autos, sem sucesso.

Assim, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora, 

no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 185233 Nr: 33433-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ BEZERRA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53612 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 392/424, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1105934 Nr: 12922-11.2016.811.0041

 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): ELITTE BEAUTY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/PA 20.599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Elitte Beauty Ltda, CNPJ: 09463478000122

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1105934 Nr: 12922-11.2016.811.0041

 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): ELITTE BEAUTY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/PA 20.599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 403195 Nr: 35265-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249 MT

 Ficam as partes intimadas para tomarem conhecimento da Carta 

Precatória acostada às fls. 566/593 dos autos e requererem o quê de 

direito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 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): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora acostar matrícula 

atualizada do bens imóvel a ser penhorado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 898617 Nr: 28803-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 
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TONIAZZO

 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: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão de fls. 529 e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 797424 Nr: 3802-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI BORGES AMARAL - ME, LENI BORGES 

DO AMARAL, ÍCARO BORGES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 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. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001141-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK LUIS ARMENIO DELFINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor cumprir determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007036-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (RÉU)

MAYRELEY LEBRE ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

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, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000599-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI CUIABANA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELTON PEREIRA DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/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, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS (RÉU)

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (RÉU)

ROSILENE PACIFICO FERREIRA (RÉU)

FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA (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, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021702-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MAXWEL SIQUEIRA SOUZA (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, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019750-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Inadmito o Recurso de Embargos de Declaração, em face de 

fundamentar os mesmo termos dos Embargos anteriores. Assim, caso não 

concorde com a determinação deste Juízo, deverá valer-se de 

procedimento próprio, a contar do não acolhimento do primeiro Embargos 

de Declaração. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018475-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Certifique-se a tempestividade dos Embargos de Declaração. 

Analisando seus fundamentos verifica-se que a decisão prolatada deve 

ser alterada, diante da certidão do ID n. 14532177, onde consta que o 

valor determinado o levantamento da Executada Luana já foi efetivado pelo 

credor. Assim, para cumprir determinação do ID n. 14222014, determino 

que a o autor proceda a devolução do valor referente a executada Luana, 

devidamente atualizado e após, levante o valor como constante da 

decisão. No mais, prevalece os termos da referida. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. É evidente que a sucumbência é igualitária, cada qual 

com sua metade. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009202-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F C OPTICA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007646-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO NERES DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O (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. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.08.18

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):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro pedido de 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. De 

plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, 

diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que 

os referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a 

conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, 

para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa 

do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o 

referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, 

já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de 

busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com 

fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a 

manutenção da posse somente é devida quando presente a 

verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o 

período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, 

não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, 

restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 

desconsiderar esta autorização. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024945-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER (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 
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caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021873-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017625-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA GONCALVES DA 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, 

como certificado 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 nos termos delineados nos autos, 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, 08.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021245-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 08.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 232 de 672



Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024657-53.2018.8.11.0041

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:

ARYSSON GOMES DA VIEIRA - ME (EXECUTADO)

ARYSSON GOMES DA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024657-53.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: ARYSSON GOMES DA VIEIRA - ME, 

ARYSSON GOMES DA VIEIRA 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), 7 de agosto de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1167902 Nr: 39225-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PATRICIA QUEIROZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de revisional de contrato proposta por SANDRA PATRICIA 

QUEIROZ MACHADO S/A em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls.45/46) através do qual estabelecem a forma 

de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296225 Nr: 7211-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABOR A KILO BAR RESTAURANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro 10% sobre o valor da causa, devidamente 

corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III, do 

mesmo dispositivo legal., ficando, pois, suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se em até 

05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência do Embargante, nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC. Preclusas estas vias, traslade-se cópia desta para a 

Execução em apenso (ID. 426869). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876135 Nr: 14160-36.2014.811.0041

 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): ALAIR DA GLORIA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão a fl. 86). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 87/89, para que promovesse 

o andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 90).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 921149 Nr: 44110-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.82). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 83/85, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 86).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 31 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1133969 Nr: 24629-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DONIZETE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.62). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 63/65, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 66).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Dê-se baixa na restrição de fl.28.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 31 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1082929 Nr: 2898-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS 

ANIMAIS LTDA EPP, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls.169/170) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803097 Nr: 9559-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON SIMOES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 792179 Nr: 46276-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIANE SIQUEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 
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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.: 807750 Nr: 14204-89.2013.811.0041

 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 JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR S. JOSE RODRIGUS JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes, para ciência e 

cumprimento acerca da decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1037258 Nr: 40204-58.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SAKIAMA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/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.: 770751 Nr: 23785-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DIONÍSIO MANCILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 450576 Nr: 23100-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL FIGUEIREDO DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1091027 Nr: 6604-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:OAB/MT 18.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12.678-A

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I do NCPC, cumulada com Decreto 

Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos 

do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 04/08), 

cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

CONDENO o Requerido ELTON CARLOS PEREIRA ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

NCPC.

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386030 Nr: 21851-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Para a parte requerida manifestar acerca dos calculos no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798762 Nr: 5160-46.2013.811.0041

 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: METABEL GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S.A, 

BANCO RURAL S. A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE 

ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 128341 SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 13183 Nr: 9039-18.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ, JOSIANE 

SOARES HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CAVALCANTE URZE 

PRADO - OAB:OAB SP 148.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 SENTENÇA

Vistos.
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O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.200). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 201/203, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 204).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1073049 Nr: 56689-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY ARNO FINGER, CLEUSA INES 

INOCENCIO FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP-257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Exequente pugnou pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 1073049), 

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.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 2 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 113430 Nr: 3643-55.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SALVADOR DA SILVA, EVERSON 

MOREIRA PONTES, TÂNIA MARA VÍTOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 - MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS 

SANTOS - OAB:19.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos, certidão fl.161. Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 160, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte, fl. 158.

É um sucinto relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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.

Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

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.

No mais, dê-se baixa na restrição de fl.68.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 955495 Nr: 2835-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALERIA DOS VIDROS, MARIANE CANDIDO 

MEIRA FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.66). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 67/69, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 70).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 850023 Nr: 53107-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 SENTENÇA

Vistos.

O Exequente deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão a fl.94). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 95/97, para que promovesse 

o andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 98).

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 Credora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 31 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795314 Nr: 1646-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO REGIONAL DE MEDIAÇÃO, 

CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM - CRAM, BEATRIZ WRZESINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em atenção ao r. despacho de fls.112, que a parte requerida 

Beatriz não apresentou embargos. Certifico ainda que tendo em vista a 

parte requerida CENTRO REGIONAL DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E 

ARBITRAGEM - CRAM não foi citada e foi deferido a citação por edital, 

solicito a parte autora que traga o resumo da inicial em formato Word para 

confecção do referido documento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716362 Nr: 10283-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO PRIME S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO FESTA E EVENTOS LTDA - ME, 

THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 450886 Nr: 23354-02.2010.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉD. MÚTUO DOS COMERC. DE 

MED. E PERFUMARIA COSMÉTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI CERETTA, OVIDIO MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, DIEGO A VARGAS NUNES - OAB:10.220, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre informação da 

Carta Prectória no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747468 Nr: 44720-63.2011.811.0041

 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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO JOÃO SENFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela Desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito. Desnecessária a 

anuência da requerida, tendo em vista, que a mesma citada, não constituiu 

advogado.

Ante ao exposto, Homologo, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente na fl. 59, 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.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018

José Arimatéa Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8703 Nr: 1523-78.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, CARLOS GILBERTO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 CONSIDERANDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RENOVO O ATO 
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NESTA DATA: Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 281/285) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fl. 280.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 879817 Nr: 16633-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO VICTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes, para ciência e 

cumprimento acerca da decisão de fl. 98.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 270519 Nr: 2488-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 Intime-se as partes, para no prazo legal manifestarem sobre os cálculos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1240494 Nr: 18253-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS JUNIOR SANTOS JUNIOR LTDA ME - 

TUBARAO AUTO PEÇAS, JOSE ALBERTO MARTINS JUNIOR

 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 - 

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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 250116 Nr: 17223-50.2006.811.0041

 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): JESUEL NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Intime-se as partes, para no prazo legal manifestarem sobre os cálculos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 936667 Nr: 52923-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/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.: 454146 Nr: 25777-32.2010.811.0041

 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: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMERI PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT, MARCOS FERREIRA GIRÃO JUNIOR - OAB:9.105/MT, 

MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - OAB:5.939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta precatória encontra-se juntada as fls. 85/97, 

manifeste a parte autora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811309 Nr: 17796-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DAL SOTTO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES ME, MICHELI DAL SOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT em face de M DAL SOTTO 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME e Outro (fls. 169/174).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado às fls. 170-v/174, em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 

523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 383472 Nr: 19760-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR CORRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 89). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 90/92, para que promovesse 

o andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 93).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Dê-se baixa na restrição de fl. 35.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 100595 Nr: 14565-92.2002.811.0041

 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): VERA LUCI SANTOS SOARES, Lázaro Soares 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO 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.: 361245 Nr: 31138-98.2008.811.0041

 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: VICENTE SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

 certifico que até a presente data não houve manifestação da parte 

requerida. Mnifeste o autor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 280652 Nr: 6201-58.2007.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO, 

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDISON PINTO DE 

FIGUEIREDO - OAB:639/MT

 Autos nº 6201-58.2007.811.0041 – ID: 280652

EMBARGOS À EXECUÇÃO

 DECISÃO

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (fl. 214).

Intime-se a parte Devedora para pagar o valor referente aos honorários de 

sucumbência indicado na planilha de fls. 217, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal 

interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, 

indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 717604 Nr: 10321-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CHAVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO TARRAF 

CARAN - OAB:14222/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.: 972649 Nr: 10562-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo, manifeste o credor em cinco dias 

requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 407118 Nr: 39343-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 
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PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEIDIMAR 

ZULMIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE ECONIMIA E CREDITO MUTUA DIS PEQUENOS EMPRESÀRIOS em face 

de Z INDÚSTRIA E COMRCIO LTDA e OUTRO, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fl. 150) através do qual estabelecem a forma 

de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811104 Nr: 17604-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBORGES COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A 

em face de AGROBORGES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA e OUTRO, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 89/90) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 363792 Nr: 830-45.2009.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA LIMA PRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão a fl.132). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 133/135, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 136).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de procurador da 

parte ré.

Dê-se baixa na restrição de fl.68.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747477 Nr: 44729-25.2011.811.0041

 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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.79). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 80/82, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, este permaneceu inerte (fl. 83).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de procurador da 

parte ré.

 Dê-se baixa na restrição de fl.35.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 242443 Nr: 10956-62.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1.8071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.152). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 153/155, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 156).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Dê-se baixa na restrição de fl.32.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 17 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455369 Nr: 26574-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE SOUZA DO COUTO

 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:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão a fl.68). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 69/71, para que promovesse 

o andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 72).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor 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 Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1091027 Nr: 6604-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:OAB/MT 18.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12.678-A

 Autos n.º 1091027 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora ELTON CARLOS PEREIRA para pagar o valor 

indicado à fl. 133, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado 

que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da 

multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, 

sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 837201 Nr: 42053-36.2013.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONILTO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 retire a parte autora o edital de citação para as devidas publicações em 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 939151 Nr: 54151-19.2014.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO QUEIROZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte requerente para retirar o edital e no prazo 

de 05 dias comprovar sua publicação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746847 Nr: 44071-98.2011.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. CUNHA BIOGRAFIA CAMISETAS - M.E., 

BOLIVAR PIRES DA CUNHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 retire a parte autora em cinco dias o edital de citação expedido para as 

devidas publicações

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 846364 Nr: 49983-08.2013.811.0041

 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: JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CITICARD S/A, BANCO BRADESCO S/A, 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - 

OAB:38266, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte requerida 

BANCO BRADESCO S/A portanto impulsionando o presente processo para 

novo ato de intimação . Certifico que, nesta data faço a intimação da parte 

requerida para no prazo legal, manifestar sobre a petição de fls.315.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783851 Nr: 37614-16.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 retire a parte autora no prazo de cinco dias, o edital de citação para as 

devidas publicações

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794781 Nr: 1104-67.2013.811.0041

 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): F. A. MÓVEIS PORTAS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZE MORETTO - 

OAB:10.424

 retire a parte autora em cinco dias o edital de citação expedido para as 

devidas publicações

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 860830 Nr: 2375-77.2014.811.0041

 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: JURACY RODRIGUIES DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:16209-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT0015483A

 ONSIDERANDO IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO RENOVO O ATO 

NESTA DATA: procedo a intimação da parte requerente, para que no 

prazo legal, apresente impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832665 Nr: 38253-97.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS, MAYKEL HUDSON BRITO 

BRANDOLIS, ERIKA ALVES GOMES BRANDOLIS, MARCIA REGINA BRITO 

BRANDOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com amparo nos termos do artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 56/2007/CGJ, fica a parte Autora/Credora intimado para 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o resumo da petiçaõ inicial 

(digitalizada em formato WORD) para confecção do edital, conforme o item 

6.4.3.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 73201 Nr: 6436-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON OTAVIO RINALDI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com amparo nos termos do artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 56/2007/CGJ, fica a parte Autora/Credora intimado para 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o resumo da petiçaõ inicial 

(digitalizada em formato WORD) para confecção do edital, conforme o item 

6.4.3.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 933157 Nr: 50999-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMY SHING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS EFETUAR A RETIRADA 

DO EDITAL E, APÓS, COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE 10 

(DEZ)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762765 Nr: 15309-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com amparo nos termos do artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil e 
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do Provimento nº 56/2007/CGJ, fica a parte Autora/Credora intimado para 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o resumo da petiçaõ inicial 

(digitalizada em formato WORD) para confecção do edital, conforme o item 

6.4.3.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 805810 Nr: 12274-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. CONVERTEDORA DE GÁS NATURAL 

VEICULAR LTDA, VANDA ELIZABETE BRAGATO FERNANDES, JOÃO 

CARLOS DA SILVA, AUDAIRA DE CAMARGO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465645 Nr: 33107-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:7360-B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO HENRIQUE ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:11.638/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas INFOJUD e RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das referidas consultas, sobre as 

quais, deve o Credor, manifestar-se em 5 cinco dias.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1007904 Nr: 26779-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LUIZ VARGAS OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, HPG TERCERIZADA 

CORRESPONDENTE BANCARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Procedo a intimação da parte autora a manifestar sobre a 

correspondencia devolvida no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 459748 Nr: 29195-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. A. MECÂNICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA, 

ALICE SILVA FERREIRA DE ARAUJO, HEBERT GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RETRO,RENOVO O ATO: 

Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 100615 Nr: 14525-13.2002.811.0041

 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): ADÃO AMÉLIO MESSIAS, ELOINO LADISLAU 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 867118 Nr: 7273-36.2014.811.0041

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 72507 Nr: 9444-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL JOSÉ HADDAD, ELIANA AGUIRRE 

HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias deposite a 

diligencia do Oficial de Justiça, ou ofereça meios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24974 Nr: 8988-07.2000.811.0041

 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): ANA TEODOZIA BORGES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT

 CERTIFICO QUE, A PARTE DEVEDORA NÃO PAGOU O DÉBITO INDICADO 

PELO CREDOR. CERTIFICO QUE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DO AUTOR 

PARA, NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801418 Nr: 7850-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA, EDSON DE MATOS GUIMARÃES, SILVANA PINTO GONÇALVES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357665 Nr: 28017-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis Bens 

Penhoráveis, via sistemas INFOJUD e RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das referidas consultas, sobre as 

quais, deve o Credor manifestar-se em 05 cinco dias.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093061 Nr: 7513-54.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. FRANCO - EPP, FAUSTINO SCORPIONI, 

IVONETE APARECIDA FRANCO, JURANDIR SCORPIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 Vistos.

Visando evitar controvérsia secundária a respeito da validade processual, 

escudada na alegação de cerceamento de defesa e violação do devido 

processo legal, com fulcro no art. 369 do CPC, determino que as partes 

sejam intimadas para no prazo de quinze (15) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Por oportuno, intime-se a Requerente para que, em cinco (05) dias, 

manifeste interesse na realização de audiência de conciliação conforme o 

petitório do Requerido (fl. 114).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1157147 Nr: 34728-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME, DILMAR ANTONIO SCHUCK, HENRIQUE AUGUSTO SCHUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466744 Nr: 33852-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO HIDEO YAMAMOTO, AFONSO HIDEO 

YAMAMOTO, NEIDE VILELA FERREIRA YAMAMOTO, ALICE HARUMI 

MATSUMOTO, SERGIO SEIYTI MATSUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte autora 

portanto impulsionando o presente processo para novo ato de intimação . 

Manifeste a parte credora no prazo de cinco dias, requerendo o que de 

direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005201-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005201-54.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Junto ao ID 9915725 

pleiteia o requerente a desistência da ação. Assim sendo, intime-se o 

requerido para se manifestar acerca do referido pedido, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 18 de outubro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000022-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME - ME (RÉU)

RENATO FURTADO RODRIGUES (RÉU)

CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021205-06.2016.8.11.0041

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:

ANDRE VENERO DA SILVA - COMERCIO - ME (RÉU)

ANDRE VENERO DA SILVA (RÉU)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora 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: 1015479-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GESICA FERREIRA ALVES (EXECUTADO)

PAULA GESICA FERREIRA ALVES - 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017707-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE MAIA SPINOLA (REQUERIDO)

GRAZIELE MAIA SPINOLA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017707-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: GRAZIELE MAIA SPINOLA - ME, GRAZIELE MAIA 

SPINOLA Despacho Vistos etc. Cumpra a Secretaria o determinado na 

decisão junto ao ID 13834743, item II, com urgência. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024738-02.2018.8.11.0041

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:

HENAIS MICHELINE HOLZ (RÉU)

E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

EPP (RÉU)

IVAN DANIELI VIECILI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024738-02.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: E. C. 

X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, 

HENAIS MICHELINE HOLZ, IVAN DANIELI VIECILI 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, 08 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: 1024904-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMARA FERNANDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024904-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VILMARA FERNANDES DA COSTA 

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, 08 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: 1018483-96.2016.8.11.0041

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:

MARCOS VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009993-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009993-51.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ANDERSON KRENZLIN BOLL Despacho Vistos etc. Em razão 

da decisão proferida no Agravo de Instrumento de n. 
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1007304-26.2018.8.11.0000, deferindo o efeito suspensivo da decisão 

agravada, aguarde-se na Secretaria o julgamento do recurso. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 08 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012585-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES CAVALCANTE GOMES (REQUERIDO)

 

os 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010123-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PEREIRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010123-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ANA MARIA PEREIRA DA 

CONCEICAO Despacho Vistos etc. Intime-se novamente o exequente para 

trazer aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas 

iniciais de distribuição, tendo em vista que as guias foram arrecadadas, 

c o n s o a n t e  c o n s u l t a  a o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(arrecadacao.tjmt.jus.br/#/consulta/guias-do-processo/), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 08 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: 1016193-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016193-11.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: SERGIO DA SILVA - ME Despacho Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial junto ao ID 9313899, tendo em vista o erro material na 

digitação da descrição do veículo na petição inicial e contrato (ID 

2995128), passando a constar como: marca VOLKSWAGEN, modelo 

VOYAGE, ano fabricação / modelo 2015/2015, chassi 

9BWDA45U2FT093215, placa QBD-5702, cor BRANCA e renavam nº 

0104158410, consoante documento de ID 9313927. II – Intime-se o autor 

para manifestar acerca da certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de 

Justiça junto ao ID 8091265, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo adotar 

medidas visando o andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 08 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: 1017708-81.2016.8.11.0041

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:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

LACERDA & RAMOS LACERDA 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 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: 1013056-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABIL MUSTAFA FARES (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: 1014743-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016610-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JACYMAR CAPELASSO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020111-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LNX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015178-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO GABRIEL DOURADO DE AMORIM (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1021034 Nr: 32437-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO 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, JULIANA DE OLIVEIRA MOURA - 

OAB:20.379O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte Requerente em petição fls. 60 pleiteia o 

cumprimento do mandado para o mesmo endereço anteriormente 

diligenciado, convém ressaltar que a guia de pagamento de diligência n°. 

33745 fls. 61, traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro 

São Sebastião. Importa acentuar que o mesmo DIVERGE do endereço 

indicado nos autos fls. 50, onde indica o bairro Pedra 90 para 

cumprimento; desta feita Impulsiono os autos para expedição de matéria 

para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de encartar aos autos o endereço correto e/ou a 

Guia de pagamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724452 Nr: 20113-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVINO GONÇALVES DA SILVA, CARLOS FREDERICK 

S. I. DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

I – Apenas e tão somente em relação aos honorários advocatícios 

arbitrados na sentença, pelo qual postulou o patrono exequente às fls. 

389/391, pelo cumprimento de sentença, pedido deferido à fl. 399, vejo 

que o banco efetuou o pagamento do débito, espontaneamente, conforme 

petição e comprovante de depósito de fls. 400/401.

Diante da concordância do patrono exequente, conforme petição de fl. 

441, tenho que o devedor satisfez sua obrigação.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, apenas e tão 

somente em relação aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 390, com os rendimentos creditados no 

período.

 II – Defiro o pedido do exequente de fl. 440. E para tanto, concedo o prazo 

de 01 (um) mês ao exequente para elaboração dos cálculos do débito, nos 

parâmetros da sentença.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, ocasionando a extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 430703 Nr: 11284-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY DE A O SILVA - ME, MARILENE CORREA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado 

nos autos, extrato vindo à fl. 193, em favor do douto perito contábil 

nomeado. Com efeito, os referidos valores se tratam de rendimentos 

creditados na conta judicial em que se encontrava depositado os 

honorários periciais, que foram liberados sem seu rendimento. Assim, por 

tratar-se de rendimento deve ser liberado em favor do perito.E para tanto, 

após o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado no extrato 

vindo à fl. 193, em favor do perito contábil, na forma indicada à fl. 161.O 

restante dos valores depositados, extratos de fls. 194/196 devem ser 

liberados em favor da autora, ora desistente.E para tanto, após o prazo 
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recursal, expeça-se alvará do valor depositado nos extratos de fls. 

194/196, em favor da autora.Tendo em vista que a procuração de fl. 44 

não concede poderes específicos para recebimento de valores, intime-se 

a requerente para informar os dados bancários do autorizado para 

proceder à expedição de alvará de levantamento, consoante determina o 

artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP. Após, expeça-se o 

alvará.Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710874 Nr: 3868-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do cálculo da Contadoria de fls. 210/216.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448326 Nr: 21888-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TEODORO SANCIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

I – Diante da concordância do banco executado com o cálculo realizado 

conforme petição de fl. 194, bem ainda, tendo em vista o silêncio do 

exequente acerca do mesmo, apesar de devidamente intimado, consoante 

certidão de fl. 195, homologo o cálculo do débito realizado pela Contadoria, 

às fls. 189/192.

II – Intime-se o banco executado para complementação do pagamento do 

débito, conforme apurado pela Contadoria, no prazo de 05 (cinco) dias.

III – Decorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804245 Nr: 10709-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO XAVIER CHECCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA COSTA - 

OAB:132.08/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de levantamento do valor depositado na Conta Única, 

em favor da exequente, conforme pedido de fl. 161.

E para tanto, expeça-se alvará do valor depositado junto à Conta Única, 

em favor da exequente na forma indicada à fl. 161, com os rendimentos 

creditados no período.

II – Defiro o pedido de fl. 161. Intime-se o banco executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para complementação do valor débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código.

 III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 417344 Nr: 4732-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU GOMIDE PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-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.: 897075 Nr: 27619-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 767194 Nr: 20002-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO RODRIGUES DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 302/303.

 Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

 II – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão para análise do pedido de fl. 303. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.
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Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 96048 Nr: 4938-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:OAB/DF 1.739-A, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Vistos etc.

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda apresentou às fls. 721/726, 

Embargos de Declaração da decisão proferida às fls. 718/720 dos autos, 

alegando a existência de contradição pleiteando o acolhimento destes 

para suprir ponto contraditório e aclarar a r. decisão.

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição existente na 

decisão proferida às fls. 718/720 dos autos, que acolhendo embargos de 

declaração retificou o dispositivo da sentença, todavia, manteve os 

honorários advocatícios fixados no montante de R$ 20.000,00.

Argumenta novamente o executado que os honorários devem ser 

majorados, fixados no patamar de no mínimo 10% do valor dado à causa.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo executado, tenho 

que seu pedido não merece prosperar.

Com efeito, objetiva a alteração dos honorários fixados, entretanto, não há 

contradição a ser sanada.

Com efeito, que pretende o embargante é a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da decisão, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.

Ademais, entendo que a decisão deveria ser combatida através do 

recurso cabível.

Portanto, não há o que modificar nestes autos.

Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito 

os mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797689 Nr: 4072-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACIR DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 81, e para tanto, procedo à 

consulta de bens das executadas pelos Sistemas Infojud (Receita 

Federal): Maria Iracir dos Santos – CPF nº 814.573.081-34, fl. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751263 Nr: 3010-29.2012.811.0041

 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): A. R. DA SILVA PEREIRA - ME, ALOIR 

RODRIGO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 85 e fls. 104/105, e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud 

(Receita Federal) e Renajud (Detran/MT): A. R. da Silva Pereira (nome 

fantasia: Qualificar Veículos) – CNPJ nº 06.256.290/0001-15 e Aloir 

Rodrigo da Silva Pereira – CPF nº 616.895.641-72, fl. 05/06.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876220 Nr: 14220-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MONTEIRO CAMPOS - ME, 

ELISANGELA MONTEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Cumpra a Secretaria, com urgência, o item I do despacho de fl. 104.

II – Defiro o pedido de fl. 107. E para tanto, concedo o prazo de um mês ao 

banco à exequente, conforme postulado à fl. 107.

III – Decorrido o prazo concedido, intime-se, pessoalmente, o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1160948 Nr: 36323-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO ME, 

DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, 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.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 39, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço dos executados pelo Sistema Infojud (Receita 

Federal): Dulcirene dos Santos Machado ME – CNPJ n. 

36.964.054/0001-14 e Dulcirene dos Santos Machado – CPF n. 

344.184.232-49, fl. 04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793012 Nr: 47097-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, WILSON LISANDRO VEIGA - OAB:15427

 Certifico e dou que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

são tempestivos.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar nos autos quanto aos referidos Embargos de fls. 

140/142 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778785 Nr: 32207-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 191.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 193/194. Intime-se 

o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769269 Nr: 22220-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. I. PORTO NOVAIS, MARIA IRIS PORTO 

NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANABELL CORBELINO 

SIQUEIRA - OAB:13.544/MT, EDSON JOSE DE ALMEIDA - OAB:12692-E

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, postulado à fl. 

223, diante da cessão de crédito realizada, comprovada à fl. 243, devendo 

passar a integrá-lo Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa 

dos autos.

II – Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, manifestando-se acerca das consultas de bens 

realizadas, sendo silêncio interpretado como desinteresse na ação, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, ocasionando a extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820679 Nr: 26912-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI MATOZO FÉLIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 252, no tocante às 

astreintes arbitradas, reduzidas às fls. 213/214.

 Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 II – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1134545 Nr: 24897-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕES - EPP, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, EDSON VIEIRA DOS 

SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente, vindo às fls. 65, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): E. V. dos Santos Criativa Serviços de Construções 

EPP, CNPJ n. 13.380.638/0001-47 e Edson Vieira dos Santos Junior, CPF n. 

017.054.281-50, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404635 Nr: 36550-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGE PINTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR

 Conforme o despacho de fl. 170, intime-se a parte requerente para 

manifestar quanto a resposta da Conta Única, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 726792 Nr: 22623-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. DE FARIA E CIA LTDA, FLÁVIO RODRIGO 

DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se a 

respeito da devolução do AR de INTIMAÇÃO de fls.74 devolvida pela ECT 

pelo motivo "MUDOU-SE", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 932793 Nr: 50827-21.2014.811.0041

 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): TOCANTINS SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA 

LTDA, LAURINDA ALVES PINHEIRO, RUY BARBOSA BAPTISTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

as devoluções de correspondências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855325 Nr: 57787-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEZE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a Carta Precatória devolvida as fls 110/114, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785223 Nr: 39068-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES RAPHAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa que apesar de comparecer 

no endereço indicado por três dias seguidos a mesma sempre estava 

"AUSENTE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1267305 Nr: 26779-90.2017.811.0041

 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: ISMAEL CELESTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TRINDADE RIBEIRO - 

OAB:21358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Certifico que a Contestação de fls. 49/84, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolizada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386594 Nr: 22313-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL CHURRASCARIA RESTAURANTE E 

BUFFET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 79 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1017897 Nr: 30874-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL JOSE MANSUR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante das certidões dos Oficiais de Justiça, vindas às fl. 22 

e fl. 41, dando conta da impossibilidade de localizar o executado Michel 

José Mansur Filho, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Bem ainda, em entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), 

julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do Provimento nº 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de arresto, constrição, 

“online” constante de fls. 43 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 - R$ 57.975,86 (cinquenta e sete mil 

novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados (...) constituo como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência 

do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do 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.II – Intime-se o banco 

exequente para providenciar o andamento do feito, efetivando a citação 

do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 

485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 
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decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 717633 Nr: 11205-37.2011.811.0041

 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CELSO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

 Banco Finasa Bmc S/A, propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Luiz Celso Moreira da Silva, no entanto, requereu à fl. 70, desistência do 

feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão.

Decorrido o do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808243 Nr: 14714-05.2013.811.0041

 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): TABORDA DA SILVA & MAGALHAÊS LTDA- 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 71, tendo em vista que o requerente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 58669 Nr: 4909-53.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CARUMBÉ LTDA, DARIO ASTRO 

ALVES, MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:227.541, 

FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que às fls. 249/250 o Banco Sistema S/A, 

atual denominação do Banco Bamerindus do Brasil S/A, ora exequente, 

postulou pela expedição de nova carta de adjudicação do imóvel 

matriculado sob nº 18.543.

Conforme certidão vinda à fl. 207, o imóvel objeto da matrícula 18.543, 

registrado junto ao Cartório do Sétimo Ofício – Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca é o lote de terreno situado no lugar denominado 

“Ana Cruz ou Capão”, medindo 24m de frente por igual metragem nos 

fundos por 30m de ambos os lados, confinando pela frente com a Rua Rio 

Castilho, atualmente Rua Uir Castilho, nos fundos com Marina Justa de 

Jesuis, lado direito com Geraldo de Tal e lado esquerdo com a Rua 

Botucatu.

Aporta aos autos o auto de adjudicação expedido à fl. 206, do referido 

imóvel.

À fl. 118 aporta aos autos também auto de adjudicação expedido em favor 

do banco exequente, do imóvel matriculado sob nº 31.812, junto ao 2º 

Serviço Notarial e Registral desta Comarca.

Entretanto, vejo do ofício de nº 1921/2006/NA, vindo às fls. 120/121, do 

Sétimo Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta Comarca, que “desde 

22/03/2000 o imóvel constituído do lote de terreno situado no lugar 

denominado “Ana Cruz ou Capão”, medindo 24m de frente por igual 

metragem nos fundos por 30m de ambos os lados, confinando pela frente 

com a Rua Rio Castilho, atualmente Rua Uir Castilho, nos fundos com 

Marina Justa de Jesuis, lado direito com Geraldo de Tal e lado esquerdo 

com a Rua Botucatu registrado sob nº 03 da matrícula nº 31812, folha 213, 

livro 2Du, em 03/05/1994, encontra-se matriculado neste registro imobiliário 

sob nº 18.543”.

Conforme se abstrai do citado ofício o referido imóvel de matrícula 18.543 

foi arrematado pelo Banco do Brasil S/A.

Assim, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer seu pedido, aclarando se trata-se do mesmo imóvel, bem como 

para, no mesmo prazo, dar andamento ao feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746032 Nr: 43214-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO NOVA ESTRELA LTDA, VERA 

LUCIA BORGES DINIZ, LUZIA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 816312 Nr: 22758-13.2013.811.0041

 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: SIMONE MACHADO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o requerido 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009566-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCK JHOLL SALVADOR ZACCARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAYCK JHOLL 

SALVADOR ZACCARO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial junto ao ID 14308610, passa a causa a ter o valor de R$ 

22.910,25 (vinte e dois mil novecentos e dez reais e vinte e cinco 

centavos). Desta feita, proceda-se a Secretaria à alteração no sistema. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ PALIO WK TREKKING 1.6, 

Ano Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 9BD373154E5060830, 

RENAVAM 0101191497, Placa QBH-7775, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. 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. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017945-47.2018.8.11.0041

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:

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (RÉU)

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

MARCIA BERTHO SILVA (RÉU)

MARCOS VANOR BERTHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017945-47.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA, ONIWALDO 

MALDONADO DA SILVA, MARCOS VANOR BERTHO, MARCIA BERTHO 

SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a 

devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os 

devedores para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 08 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024677-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO 

PARANA - SICOOB NORTE DO PARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

ERIVALDO MARIANO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024677-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO PARANA - SICOOB NORTE DO 

PARANA REQUERIDO: ERIVALDO MARIANO DA SILVA, MARIA 

APARECIDA MEDEIROS DA SILVA, ERIVALDO MARIANO DA SILVA - EPP 

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 e competente instrumento de procuração, no prazo de 

05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. II – Apresentados os documentos nos termos acima, cumpra 

a Secretaria a decisão proferida junto ao ID 14584568, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de Ibiporã - 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 

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, 08 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017717-72.2018.8.11.0041

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)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE PAULA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017717-72.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MARIA JOSE DE PAULA CORREA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 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. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 
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constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

08 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015179-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015179-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: FERNANDO DE SOUZA FERNANDES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para 

pagar dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. 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, 

08 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: 1019201-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ASSUNCAO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019201-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JEFERSON ASSUNCAO PINHEIRO Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

HONDA/ CG 160 TITAN, Ano Fabricação/Modelo 2017/2018, Chassi 

9C2KC2210JR004259, RENAVAM 1135460245, Placa QCS-4099, Cor 

AZUL, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 08 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: 1020123-66.2018.8.11.0041

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:

RICARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT10446/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020123-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RICARDO DA 

SILVA PEREIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se o 

requerente para impugnar a contestação junto ao ID 14515753, no prazo 

legal. II – Ante a manifestação do requerido junto ao ID 14587870, 

verifica-se o não cumprimento da obrigação de fazer de restituição do 

veículo ao requerido. Diante disso, DETERMINO ao Banco requerente a 

entrega do veículo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser 

majorada a multa para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, a 

contar da decisão que revogou a liminar e deferiu a restituição do veículo, 

objeto da lide, ID 14444968. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016778-92.2018.8.11.0041

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:

ELIANE CRISTINA DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 6 7 7 8 - 9 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIANE 

CRISTINA DOMINGUES Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Eliane 

Cristina Domingues, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

13892496. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 
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(DETRAN). Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012949-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012949-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA Sentença Vistos etc. 

Banco Itaú Unibanco S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Elidelson Rodrigues da Silva, no entanto o requerente deixou de recolher 

as custas iniciais de distribuição. Devidamente intimado para efetuar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento, o requerente permaneceu inerte, consoante 

certidão junto ao ID 14023234. Ante a ausência do recolhimento das 

custas iniciais de distribuição, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 330 IV e 485, inciso IV ambos do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012392-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012392-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Sentença Vistos 

etc. Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Verde Transportes Ltda, no entanto o requerente 

deixou de recolher as custas iniciais de distribuição. Devidamente intimado 

para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento, o requerente permaneceu inerte, 

consoante certidão junto ao ID 14024946. Ante a ausência do recolhimento 

das custas iniciais de distribuição, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 330 IV e 485, inciso IV ambos do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 08 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.: 166964 Nr: 16621-30.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, SUPERSAFRA COMÉRCIO DE GRÃOS 

LTDA, ESPOLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA, SÉRGIO AUGUSTO 

ESCAME, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, MARCOS ELY 

MENDES DA SILVA, VANDERLEY CARVALHO DA SILVA, EUNICE 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, EZEQUIEL BORGES 

DE CAMPOS - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, BENEDITO MIGUEL CALIX FILHO - OAB:9192/MT, 

DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13.589/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DIEGO 

GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159/MT, FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA - OAB:11015, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:10.648/MT, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, JOÃO 

GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:OAB/MT 12.055, JORGE AURÉLIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/MT, JULIANA ROSE ISHIKAWA DA SILVA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18210, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:6.755/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14.415/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, MARIO 

APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT, NANDA LUZ 

SOARES QUADROS - OAB:OAB/MT 19.494, NEY ALVES DE ARRUDA - 

OAB:4021/MT, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS UFMT - OAB:, OTTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3.739/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINE - UNIJURIS - OAB:6667-A, RENATO 

BISSE CABRAL - OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:3942/TO, SERGIO WALDINAH PAGANOTTO - OAB:12054 MT, 

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA - OAB:8708/MT, SILVANO 

MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRA OLIVEIRA - OAB:7149-B, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, ULISSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT, VERA LUCIA 

MARQUES LEITE - OAB:11.144

 Vistos etc.

Diante da manifestação de fl. 2.916, em que o causídico Paulo Humberto 

Budoia, patrono do Réu Marcos Ely Mendes da Silva, aduz a ausência de 

intimação das decisões e despachos proferidos por este Juízo a partir de 

23/3/2011, determino que a Senhora Gestora certifique, de forma 

pormenorizada, se o causídico Paulo Humberto Budoia foi devidamente 

intimado dos despachos e decisões proferidos por este Juízo.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 329886 Nr: 1873-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEULA DE FATIMA MIRANDA, 

GIUSEPPE ZAMPIERI, DOMENICO ZAMPIERI, GALILEU ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT
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 Deixo, por ora, de analisar o pedido de homologação do acordo 

convencionado pelas partes (fl. 398), postergando-a para após a 

realização do exame pericial;b)- Defiro a realização de exame pericial e 

considerando que ambas as partes a requereram, determino que seu 

custo seja arcado por ambas as partes, nos termos do art. 95, do CPC;c)- 

Nomeio como perita o Sra. Silvia Mara Leite Cavalcante, com endereço 

profissional na Av. Issac Póvoas, nº 1331, sala 101 Ed. Milão, bairro 

Popular, CEP nº 78045-900, Fones (065)-3023-3555 e (065)-99225-5000, 

Cuiabá-MT, endereço eletrônico silvia@asvconsultoria.com.br, que 

cumprirá o encargo que lhe é cometido, independentemente de termo de 

compromisso, devendo ser intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente proposta de honorários e currículo, bem como confirme o seu 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais e 

os documentos necessários para a realização da perícia (art. 465, §2º, do 

CPC); d)- Desde já deverá a Sra. Perita ser informada acerca dos quesitos 

formulados por este Juízo, mais precisamente:e) Apresentada a proposta 

de honorários e currículo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo legal.f)- Concretizadas as determinações, retornem-me os autos 

conclusos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 275017 Nr: 4406-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, NASSER OKDE, JURACY 

BRITO, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - 

OAB:NUCLEO CPA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR 

JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - 

OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, AMIR SAUL 

AMIDEN - OAB:20.927/MT, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, 

GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016/SP, IVO MARCELO SPINOLA 

DA ROSA - OAB:13731/MT, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO 

VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4700, LEILA VIANA LOPES - OAB:6.307-B/MT, 

LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, LUISA VILLAR DE QUEIROZ 

MILANI - OAB:15.103/E, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, 

MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO 

DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Vistos, etc. Homologo, para que surta seus efeitos legais, a desistência 

da colheita dos depoimentos pessoais dos requeridos Guilherme da Costa 

Garcia e José Geraldo, na forma pleiteada pelo representante ministerial. 

Concedo o prazo de cinco (5) dias à defesa do requerido Nasser Okde, 

para regularizar a representação processual. Defiro a juntada de 

substabelecimento pleiteada pela defesa do requerido José Geraldo Riva. 

Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que os advogados Dr. 

Dauto e Dr. Alexandre juntem aos presentes autos, a lista de processos 

em trâmite na 7ª. Vara Especializada do Crime Organizado nesta capital, 

em relação a prova emprestada das oitivas das testemunhas e de defesa, 

conforme solicitado pelas partes. Após, façam-me os autos imediatamente 

conclusos, para as demais deliberações. Foi informado pelos requeridos 

Joel Quirino e José Quirino informaram os seus endereços nesta data. Joel 

Quirino: Av. Presidente João Goulart, 1.104, Bairro Cidade Alta II, Campo 

Verde/MT e fone: 66-99972-2210; José Quirino: Rua Coxiponense, Quadra 

28, Lote 03, Jardim Marajoara II, Várzea Grande/MT. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1157687 Nr: 34933-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, GERALDO DUARTE DOS SANTOS 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Zaque de Jesus - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6.576, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - PROCURADOR DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 02/91, 

que concedeu ao requerido Geraldo Duarte dos Santos Júnior, a indevida 

estabilidade no serviço público; e ainda, declarar nulo todos os atos 

administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, 

progressão, incorporação, etc., até alcançar o cargo de “Técnico 

Legislativo de Nível Médio”, quais sejam: Ato n.º 008/87, Ato OMD n.º 

008/88, Ato n.º 27/92 e Ato n.º 591/03. Condeno o requerido Geraldo 

Duarte dos Santos Júnior 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 Geraldo Duarte dos Santos Júnior, 

de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos 

Atos n.º 02/91, Ato n.º 008/87, Ato OMD n.º 008/88, Ato n.º 27/92 e Ato 

n.º 591/03, 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 Geraldo Duarte dos 

Santos Júnior teria prestado à Câmara Municipal de Santo Antônio de 

Leverger/MT.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 441668 Nr: 18070-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BELO GALINDO FILHO, MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Vistos etc.

 Considerando o lapso temporal decorrido desde o pedido de fls. 

1.029/1.031, concedo ao requerido o prazo de trinta (30) dias para que 

comprove, por meio de documentos hábeis, o integral cumprimento da 

sentença.

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista 

ao representante do Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 903930 Nr: 32807-79.2014.811.0041
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 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, MARCEL 

SOUZA DE CURSI, EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, JBS PARTICIPAÇÕES 

S/A, PEDRO JAMIL NADAF, VALDIR APARECIDO BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, antonio horacio da silva neto - OAB:OAB/MT 

10740, AQUILES TADEU GUATEMOZIM - OAB:121377, AQUILES TADEU 

GUATEMOZIM - OAB:OAB/SP 121377, DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, Diogenes Damiani Damian Guirado 

Prates - OAB:12434/MT, Ernesto Borges Neto - OAB:8.224-A/MT, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, 

FELIPPE OLIVEIRA BARCELLOS - OAB:174455, Francisco José do 

nascimento - OAB:131.188, GOULTH VALENTE SOUZA FIGUEIREDO - 

OAB:7.082 OAB/MT, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:OAB/MT 

12.055, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, MARCOS 

DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT, MARIA MERCEDES FILÁRTIGA 

CUNHA - OAB:7.830/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608/O, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, Ricardo Pieri Nunes - 

OAB:112.444/RJ, TIAGO GUILHERME NOLASCO - OAB:176.427, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Silval da Cunha Barbosa, Marcel Souza de Cursi, Pedro Jamil Nadaf, 

Edmilson José dos Santos, JBS S.A. (nome fantasia FRIBOI) e Valdir 

Aparecido Boni, objetivando a condenação destes às sanções da Lei de 

Improbidade Administrativa, bem como ao ressarcimento ao erário no 

montante de R$ 73.563.484,77 (setenta e três milhões quinhentos e 

sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete 

centavos).

A Comissão Processante, designada pela Portaria nº 106/2018/CGE, DOE 

de 12/03/2018 (p. 24) (Processo Administrativo de Responsabilização nº 

126978/2018), representada pela Servidora Pública Jackeline Sipriano de 

Souza, na qualidade de Presidente da Comissão, solicita cópias 

digitalizadas destes autos, com a finalidade de instruir o respectivo 

processo administrativo, ressaltando que excepciona do referido pleito o 

empréstimo de provas as informações guardadas por sigilo fiscal ou 

bancário de outros réus nesta ação.

Alega que o referido processo de Responsabilização fora instaurado em 

desfavor da empresa da ré JBS S.A. (nome fantasia FRIBOI), com base 

em indícios de dano ao erário apontado no Relatório de Auditoria nº 

134/2015, na delação feita pelo ex-governador Silval da Cunha Barbosa e 

no Parecer da Admissibilidade nº 42/2018, encartado nos autos nº 

97329/2018, que, em tese, ocorreu devido a concessão, supostamente, 

irregular de incentivos fiscais à referida empresa, por agentes políticos e 

servidores públicos, ligados ao representante do Poder Executivo à época 

de Mato Grosso.

Intimado quanto ao compartilhamento das provas cíveis, o réu Marcel 

Souza de Cursi se opôs a este, sob o fundamento de que, embora não 

tenha tido acesso integral ao Processo Administrativo de 

Responsabilização nº 126978/2018, a investigação se refere a fatos que 

remontam ao ano de 2012, alegadamente alcançados pela prescrição (fl. 

2876).

A ré JBS S.A. (nome fantasia FRIBOI) (fl. 2877), o Estado de Mato Grosso 

(fl. 2878) e o réu Silval da Cunha Barbosa (fl. 2881) não se opuseram ao 

referido compartilhamento.

O réu Pedro Jamil Nadaf, por sua vez, se opôs ao pedido de 

compartilhamento, sob a alegação de que a referida providência requerida 

não lhe diz respeito e, por isso, não virá colaborar em nada com o 

esclarecimento dos fatos e situações que estariam sendo apurados no 

referido processo disciplinar. Ao final, requer o indeferimento da 

solicitação de compartilhamento realizada ou que, pelo menos, sejam 

extirpadas do eventual deferimento do compartilhamento as informações a 

ele referentes, pois sequer responde ao feito administrativo disciplinar 

indicado (fl. 2879).

É o relato do necessário. Decido.

Em que pese os réus Marcel Souza de Cursi e Pedro Jamil Nadaf 

postularem o indeferimento do pedido de compartilhamento de provas, os 

argumentos por eles alegados não obstam o referido compartilhamento 

nos termos postulados pela Corregedoria Geral da Controladoria Geral do 

Estado/CGE, consoante passo a decidir.

Primeiramente, quanto ao argumento do réu Marcel Souza de Cursi, 

convém salientar que a ocorrência ou não da prescrição não se trata de 

matéria objeto da presente demanda, descabendo qualquer juízo de valor 

a esse respeito, de forma que eventual pretensão de estancá-lo deverá 

ser formulada pela via adequada e perante o Juízo competente.

No que diz respeito ao pedido do réu Pedro Jamil Nadaf de indeferimento 

da solicitação de compartilhamento realizada pela Comissão Processante, 

também não merece guarida, já que se afigura plenamente possível o 

compartilhamento de provas oriundas da esfera criminal ou cível com o 

processo administrativo desde que observados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Servidor 

público. Demissão. Uso de prova emprestada. Legalidade. Cerceamento de 

defesa. Inocorrência. Excesso de prazo não implica nulidade do processo. 

Inteligência do art. 212, § 1º, da Lei Complementar n. 68/92. Direito líquido e 

certo não demonstrado. De acordo com o entendimento dos Tribunais 

Superiores, é perfeitamente possível a utilização de prova emprestada no 

processo administrativo, produzida na esfera criminal, desde que 

observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Eventual 

excesso de prazo para julgamento do processo administrativo disciplinar 

não implica sua nulidade, é o que dispõe o art. 212, § 1º, da Lei 

Complementar n. 68/92. (TJ-RO - MS: 00109079420138220000 RO 

0010907-94.2013.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar 

Citon, Data de Julgamento: 19/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 26/05/2014.)

A única ressalva para o referido empréstimo de provas é que sejam 

observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, no bojo do 

processo administrativo disciplinar, senão vejamos:

Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Servidor 

público. Demissão. Uso de prova emprestada. Legalidade. Cerceamento de 

defesa. Inocorrência. Excesso de prazo não implica nulidade do processo. 

Inteligência do art. 212, § 1º, da Lei Complementar n. 68/92. Direito líquido e 

certo não demonstrado. De acordo com o entendimento dos Tribunais 

Superiores, é perfeitamente possível a utilização de prova emprestada no 

processo administrativo, produzida na esfera criminal, desde que 

observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Eventual 

excesso de prazo para julgamento do processo administrativo disciplinar 

não implica sua nulidade, é o que dispõe o art. 212, § 1º, da Lei 

Complementar n. 68/92. (TJ-RO - MS: 00109079420138220000 RO 

0010907-94.2013.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar 

Citon, Data de Julgamento: 19/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 26/05/2014) (negrito nosso)

Em relação ao pedido subsidiário formulado pelo réu Pedro Jamil Nadaf 

para que, pelo menos, sejam extirpadas do eventual deferimento do 

compartilhamento as informações a ele referentes, pois sequer responde 

ao feito administrativo disciplinar indicado, também não subsiste a uma 

análise mais acurada, já que os documentos sigilosos alusivos a todos os 

réus foram autuados em apartado e o acesso a eles foi restringindo às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos (Certidões 

de fl. 774 e fl. 2.584), além de que a aludida Comissão excepcionou do 

referido pleito de empréstimo de provas as informações guardadas por 

sigilo fiscal ou bancário de outros réus nesta ação.

À vista do exposto, no caso vertente, não vejo óbice pela referida 

Comissão ao acesso e extração de cópias dos documentos não sigilosos 

deste processo coletivo, ainda que inerentes a outros réus (princípio da 

publicidade nesse aspecto), bem como dos documentos sigilosos alusivos 

à ré JBS S.A., inclusive com a concordância desta (fl. 2877), 

ressalvando-se, apenas em relação a estes últimos, que deverá 

resguardar o acesso dessas informações por pessoas com fins espúrios 

e destituídos da finalidade probatória para a qual será permitido o seu uso, 
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de modo que a Corregedoria Geral da Controladoria Geral do Estado/CGE 

deverá restringir seu acesso às partes, advogados, perito e eventuais 

habilitados no referido processo administrativo, de modo que qualquer 

pedido de vistas ou de acesso àqueles autos por outrem deverá ser 

submetido à análise deste Juízo.

Consigno que, como depositária dos dados sigilosos da ré JBS S.A., a 

Corregedoria Geral da Controladoria Geral do Estado/CGE não poderá 

revelar a outrem, de modo direto ou indireto, em sessão pública, 

violando-lhes o segredo que remanesce para todas as demais pessoas 

estranhas aos fatos objeto da investigação, mas poderá deles usar e 

dispor sem restrição, em sessão reservada, cuja presença seja limitada a 

seus membros, aos investigados e aos seus defensores.

À luz destas ponderações, defiro o pedido formulado pela Corregedoria 

Geral da Controladoria Geral do Estado/CGE, por conseguinte, autorizo a 

extração de cópias dos documentos não sigilosos deste processo 

coletivo, ainda que inerentes a outros réus, bem como dos documentos 

sigilosos exclusivamente alusivos à ré JBS S.A. (autuados em apartado), 

dos autos da presente Ação Civil Pública à Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 106/2018/CGE, DOE 

de 12/03/2018 (p. 24) (Processo Administrativo de Responsabilização nº 

126978/2018).

Deixo de acolher as manifestações contrárias ao compartilhamento, 

formuladas pelos réus Marcel Souza de Cursi (fl. 2876) e Pedro Jamil 

Nadaf.

Concedo o prazo individual de 05 (cinco) dias para que o Autor e, na 

sequência, o Estado de Mato Grosso se manifestem quanto aos 

requerimentos formulados pelos réus Valdir Aparecido Boni (fls. 

2820/2827) e JBS S.A. (fls. 2828/2835).

Esgotados os referidos prazos, conceda vistas aos demais réus, para o 

mesmo fim, pelo prazo legal, retornando-me, em seguida, os autos 

conclusos para decisão.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1069033 Nr: 54984-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ADRIÂNGELO BARROS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/A - OAB:392, MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436/MT

 Diante do exposto, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, 

permanecendo a decisão embargada como foi publicada.Deixo de aplicar a 

multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar que a sua 

interposição se limitou ao exercício do direito do exercício da ampla 

defesa, sem que esta estivesse eivada de má-fé.Intimem-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1139871 Nr: 27333-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR 

LTDA, CLINICA DE FISIOTERAPIA FIOCARDIO LTDA, D.D.INTENSIVISMO E 

AUDITORIA MÉDICA LTDA, ALESSIO & REDIVO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677-O/MT, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, 

CASSIO ENRIQUE NUNES SANTALUCIA - OAB:17157, DILMA 

GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI e OUTROS - 

OAB:OAB/MT 12.029, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11.866/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/O, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049/MT

 Vistos etc.Desta forma, havendo fato a ser provado, o feito não comporta 

o julgamento no estado em que se encontra, motivo pelo qual, declaro-o 

saneado.Como questão de fato a ser provada, tem-se a atuação do 

requerido que, segundo o requerente, de forma ardilosa, cooptou um 

paciente que estava internado no Hospital Geral Universitário, para a 

realização de procedimento cirúrgico a ser custeado pelo SUS, levando-o 

a realizar o mesmo procedimento nas dependências do Hospital São 

Mateus, ora requerido, por valor praticado pela rede privada de saúde, 

muito superior ao que seria pago pelo SUS, ocasionando, assim, dano ao 

erário. No caso, entendo pertinente para a comprovação do alegado a 

produção de provas documental e oral. Intimem-se as partes para indicar, 

no prazo de quinze (15) dias, as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência e necessidade, nos exatos termos da lide, sob 

pena de indeferimento.Com as manifestações ou decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos.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: 1003325-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003325-30.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 8 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008845-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARLINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PALMIRA APARECIDA BETARELLI DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA ALINE DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANDERSON EVERTON DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANA CLAUDIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1008845-05.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [LIMINAR, Tutela e Curatela] 

PARTE AUTORA: ANTONIO ARLINDO DA SILVA PARTE RÉ: ANGELA 

PALMIRA APARECIDA BETARELLI DA SILVA INTIMANDO(A, S): 

TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

23/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 100,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela proposta, perante este Juízo, por Antonio Arlindo da Silva, em 
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benefício de sua esposa, Angela Palmira Aparecida Betarelli da Silva, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. A ação fora recebida, através da decisão id. 5805483, que 

nomeou o requerente como curador de Angela Palmira Aparecida Betarelli 

da Silva. Nomeado curador especial, este apresentou contestação por 

negativa geral no id. 10491252. No id. 5595231 encontra-se o relatório 

médico, comprobatório da incapacidade da beneficiária, demonstrando que 

a curatela foi diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral e Paralisia 

Cerebral (CID 10I64.0 e CID 10G80.2). Na fase de instrução processual, 

fora encartado aos autos, o relatório de estudo psicológico id. 9726139. 

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer id. 10945762. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Antonio Arlindo da Silva, em benefício de sua esposa, Angela Palmira 

Aparecida Betarelli da Silva, ambos devidamente qualificadas nos autos. A 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto Ministério Público 

se fez presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente 

ao deferimento do pedido curatela, em face da tomada de decisão apoiada 

não ser a mais adequada, ante o estado de ausência de discernimento de 

Angela Palmira Aparecida Betarelli da Silva. O relatório médico de id. 

5595231, corroborado pelo relatório de estudo psicológico de id. 9726139, 

demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu quadro de acidente vascular 

cerebral e paralisia cerebral que fora acometida (id. 5595231), 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de curatela. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de ANGELA PALMIRA APARECIDA 

BETARELLI DA SILVA, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os 

atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curador, sua esposa ANTONIO ARLINDO DA SILVA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020991-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NABARRETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI NABARRETE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FERNANDA NABARRETE SOUZA MARTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1020991-15.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MADALENA NABARRETE PARTE RÉ: DAVI NABARRETE SOUZA 

INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO:23/11/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Madalena 

Nabarrete, em benefício de seu filho, Davi Nabarete Souza, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

A ação fora recebida, através da decisão de id. 4265532, que nomeou a 

requerente como curadora de Davi Nabarete Souza. Oficiado o INSS, em 

busca informações, acerca da existência de auxílio previdenciário, fora 

informado pela instituição no id. 4771073, que não há benefício, em favor 

do curatelado. No id. 10388646 fora nomeado curador especial que, 

apresentou contestação por negativa geral, no id. 10491359. Realizado 

estudo social (id. 4771073), constatou-se que a requerente supre as 

necessidades do curatelado, tendo total aptidão para o encargo de 

curadora. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer id.10964290. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Madalena Nabarrete, em benefício de seu filho, Davi Nabarete 

Souza, ambos devidamente qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, por entender que a tomada de decisão 

apoiada não seria a forma mais adequada, em face do diagnóstico de 

síndrome de willians (CID 10Q93.5), de Davi Nabarete Souza. O relatório 

médico de ids. 4163208 e 4163231, corroborado pelo estudo social, 

demonstram que o curatelando necessita de um curador para 

representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu quadro de saúde, 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva. 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 DAVI NABARRETE SOUZA, declarando-o 

impossibilitado de exercer os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º 

e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

razão pela qual nomeio-lhe como curador, sua mãe MADALENA 

NABARRETE. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 12 de 

dezembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 

2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003046-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1003046-78.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA PARTE RÉ: 

ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA INTIMANDO(A, S):TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/02/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em 

benefício de sua avó Alvina Angelica de Oliveira, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/16. 

A ação fora recebida, através da decisão de fls. 17, que nomeou a 

requerente como curadora de Alvina Angelica de Oliveira. No id. 10093331 

fora apresentada contestação por negativa geral, pelo curador nomeado. 

Na fase de instrução processual, fora realizado o estudo social. No 

referido estudo id. 6033104, consta que a requerida recebe todos os 

cuidados necessários para o seu bem-estar: Sendo assim ficou constado 

que a requerente vem disponibilizando todos os cuidados que a avó 
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necessita para que tenha uma melhor qualidade de vida (atenção, amor e 

carinho), bem como, administrando os seus benefícios previdenciários 

(pensionista e aposentada – dois salários mínimos), em prol do seu 

bem-estar. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de fls. 34/35. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de sua 

avó Alvina Angélica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto 

Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria suficiente, para resguardar os 

interesses da beneficiária, em face da doença de Alzheimer (CID-G30). O 

relatório médico de fls. 13, corroborado pelo interrogatório de fls. 27, 

demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu retardo mental, evidenciando-se 

a pertinência da presente medida protetiva de curatela. Diante do exposto 

e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

decreto a curatela de ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA, declarando-a 

curatelada para de exercer os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 

1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

razão pela qual nomeio-lhe como curadora, sua filha VANDERLEIA DE 

OLIVEIRA CAMPOS SANTANA. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 29 de 

novembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito. Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração, 

opostos, perante este Juízo, por Vanderlei de Oliveira Campos Santana, 

em decorrência da decisão final de id.10803941. Pretende o embargante a 

revisão da sentença referida, sob à alegação de erro, pois não constaram 

os números dos ids referidos. Diante do exposto, nos termos do art. 1022, 

inciso III, do Código de Processo Civil, conheço e dou provimento aos 

embargos declaratórios, ficando assim redigida a sentença que constou 

erro material: “Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante 

este Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de 

sua avó Alvina Angelica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos de id. nº 4771958 e 4772060. A 

ação fora recebida, através da decisão de id. 4779646, que nomeou a 

requerente como curadora de Alvina Angelica de Oliveira. No id. 10093331 

fora apresentada contestação por negativa geral, pelo curador nomeado. 

Na fase de instrução processual, fora realizado o estudo social. No 

referido estudo id. 6033104, consta que a requerida recebe todos os 

cuidados necessários para o seu bem-estar: Sendo assim ficou constado 

que a requerente vem disponibilizando todos os cuidados que a avó 

necessita para que tenha uma melhor qualidade de vida (atenção, amor e 

carinho), bem como, administrando os seus benefícios previdenciários 

(pensionista e aposentada – dois salários mínimos), em prol do seu 

bem-estar. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de id 10709927. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de sua 

avó Alvina Angélica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto 

Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria suficiente, para resguardar os 

interesses da beneficiária, em face da doença de Alzheimer (CID-G30). O 

relatório médico de 4771958, corroborado pelo estudo psicossocial de id. 

6033104, demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu retardo mental, evidenciando-se 

a pertinência da presente medida protetiva de curatela. Diante do exposto 

e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

decreto a curatela de ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA, declarando-a 

curatelada para de exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na 

forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, razão pela qual nomeio-lhe como curadora, sua 

filha VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito”. A presente decisão é 

parte integrante da sentença proferida, ante seu teor complementar, 

devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. 

P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011050-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1011050-07.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE, MARTA CRISTINA DE 

JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA, PAULO FRANCISCO JESUS 

ALBUQUERQUE PARTE RÉ: AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE 

INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 10/04/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Rafaela Almeida 

Albuquerque, Marta Cristina de Jesus Albuquerque e Paulo Francisco 

Jesus Albuquerquer, em face de Ambrozina de Jesus Albuquerque. 

Esclarecem na inicial – id. 6029417, que Ambrozina de Jesus 

Albuquerque, tem Alzheimer (CID 10 – G30), em estado avançado, o que a 

torna totalmente dependente de cuidados de terceiros para as atividades 

básicas da vida, conforme atestado médico de id. 6029456. Informam que, 

a idosa está residindo em instituição específica para idosos, onde recebe 

todos os cuidados de que necessita, cuja qual custa, mensalmente, o 

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme demonstra 

o recibo de id. 6029456. Pugnam pela nomeação provisória de Rafaela 

Almeida Albuquerque, neta paterna da requerida, para que a mesma 

possa cuidar de seus interesses, inclusive com acesso ao seu salário de 

aposentada e, ao final, pela procedência da ação, decretando a curatela 

da requerida, nomeando-a curadora definitiva. Os autores estão 

regularmente representados, por meio de advogados particulares, 

conforme procurações de id. 6029426. A ação foi recebida, por meio da 

decisão de id. 6033859, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 

processual, nomeando a autora Rafaela Almeida Albuquerque, curadora 

provisória da requerida. Em cumprimento ao mandado de citação e 

intimação da requerida, foi certificado, acerca da incapacidade de seu 

recebimento, diante de seus problemas mentais e da saúde frágil da 
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mesma. Audiência realizada – id. 7252911, qual não contou com a 

presença da requerida, devido a sua idade avançada e problema de 

saúde apresentado, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela 

apresentação da relação de gastos e de receita mensal da requerida, bem 

como, foi nomeado curador especial, para a promoção da defesa da 

requerida. A autora apresentou relatório dos gastos com a requerida – id. 

7981235. Determinada a realização de estudo psicossocial “in loco” – id. 

10113446. Contestação por negativa geral, foi apresentada pela douta 

Defensoria Pública – id. 10408265, da qual a autora apresentou 

impugnação – id. 10581946. Relatório de estudo psicossocial consta de id. 

10729859. Instado a se manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de id. 11312392. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Rafaela Almeida Albuquerque, Marta Cristina de 

Jesus Albuquerque e Paulo Francisco Jesus Albuquerquer, em face de 

Ambrozina de Jesus Albuquerque, avó e mãe dos autores. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso dos autos, 

verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso concreto, e por 

entender que a autora Rafaela demonstra aptidão para o encargo. O 

atestado médico de id. 6029456, corroborado pelo estudo psicossocial de 

id. 10729859, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representá-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações mentais e físicas, em virtude do Alzheimer e da idade 

avançada, evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de AMBROZINA DE JESUS 

ALBUQUERQUE, tornando definitiva a decisão provisória, para que a 

autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe, RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE sua 

curadora. Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme 

preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho 

de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004583-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO CANDIDO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BATISTA CANDIDO NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1004583-12.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: ANTONINHO CANDIDO NUNES PARTE RÉ: MARCOS BATISTA 

CANDIDO NUNES INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS. DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:17/02/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Antoninho Candido Nunes, em benefício de seu filho, Márcio Batista 

Candido Nunes, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos. A ação fora recebida, através da decisão de id. 

4897594, que nomeou o requerente como curador de Márcio Batista 

Candido Nunes. Oficiado o INSS em busca de informações, acerca da 

existência de auxílio previdenciário, fora informado pela instituição no id. 

7345734, que não há benefício, em favor do curatelado. No id. 4897594 foi 

nomeado curador especial que, apresentou contestação por negativa 

geral, no id. 10380877. Realizado estudo social (id. 9725488), 

constatou-se que o requerente supre as necessidades do curatelado, 

tendo total aptidão para o encargo de curador. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, 

conforme parecer id.10964290. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Curatela proposta, perante este Juízo, por Antoninho Candido Nunes, 

em benefício de seu filho, Márcio Batista Candido Nunes, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere às pessoas absolutamente 

incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por entender que a tomada de decisão apoiada não seria 

a forma mais adequada, em face do diagnóstico de esquizofrenia 

paranoide (CID F.20.0), de Márcio Batista Candido Nunes. O relatório 

médico de id. 4890905, corroborado pelo estudo social, demonstram que o 

curatelando necessita de um curador para representa-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que este não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de esquizofrenia paranoide, evidenciando-se a pertinência 

da presente medida protetiva. 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 MÁRCIO 

BATISTA CANDIDO NUNES, declarando-o impossibilitado de exercer 

sozinho os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da 

Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, razão pela qual 

nomeio-lhe como curador, seu pai ANTONINHO CANDIDO NUNES. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

Custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 12 de dezembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos perante este Juízo, 

por Antoninho Candido Nunes, em decorrência da sentença constante do 

id. 11095201. Pleiteia a parte embargante, que seja sanado erro material 

constante na sentença embargada, quanto ao prenome do interditando 

Marcos Batista Candido Nunes, já que constou na mesma Márcio Batista 

Candido Nunes. Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso III, do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, para que conste da sentença de id. 11095201: “ Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Antoninho 

Candido Nunes, em benefício de seu filho, MARCOS BATISTA CANDIDO 

NUNES, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos. A ação fora recebida, através da decisão de id. 4897594, 

que nomeou o requerente como curador de MARCOS BATISTA CANDIDO 

NUNES. Oficiado o INSS em busca de informações, acerca da existência 

de auxílio previdenciário, fora informado pela instituição no id. 7345734, 

que não há benefício, em favor do curatelado. No id. 4897594 foi nomeado 

curador especial que, apresentou contestação por negativa geral, no id. 

10380877. Realizado estudo social (id. 9725488), constatou-se que o 

requerente supre as necessidades do curatelado, tendo total aptidão para 

o encargo de curador. Instado a se manifestar o digno Ministério Público 

opinou pelo deferimento do pedido de curatela, conforme parecer 

id.10964290. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Antoninho Candido Nunes, em benefício 

de seu filho, MARCOS BATISTA CANDIDO NUNES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante 

a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em 
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decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O 

douto Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria a forma mais adequada, em 

face do diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F.20.0), de MARCOS 

BATISTA CANDIDO NUNES. O relatório médico de id. 4890905, 

corroborado pelo estudo social, demonstram que o curatelando necessita 

de um curador para representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este 

não consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de 

esquizofrenia paranoide, evidenciando-se a pertinência da presente 

medida protetiva. 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 MARCOS BATISTA 

CANDIDO NUNES, declarando-o impossibilitado de exercer sozinho os atos 

da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, razão pela qual 

nomeio-lhe como curador, seu pai ANTONINHO CANDIDO NUNES. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

Custas. P. R. I. C.”. A presente decisão é parte integrante da sentença 

proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, 

todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012018-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANICETO FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

TAMURAIA FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

AKA ROENE FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1012018-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SONIA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: RAFAEL ANICETO FERREIRA PEREIRA, TAMURAIA 

FERREIRA PEREIRA, AKA ROENE FERREIRA PEREIRA Vistos etc. Intime-se 

a parte autora, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, manifeste 

seu interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003692-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BENEDICTO RIBEIRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GEORGINA RIBEIRO PIRES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003692-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALTER BENEDICTO RIBEIRO 

PIRES INVENTARIADO: ANA GEORGINA RIBEIRO PIRES Vistos etc. Defiro 

parcialmente o pedido constante do id 14612050 e, concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias, para manifestação nos autos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018116-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNY SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILINA CORREIA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1018116-38.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: DAYANNY SILVA SOUZA PARTE RÉ: BRAZILINA CORREIA 

LIMA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:09/06/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Dayanny Silva Souza, em face de Brasilina Correia de Oliveira, sua avó. A 

autora, esclarece na inicial – id. 8096172, que a curatelanda, foi vítima de 

um AVC – Acidente Vascular Cerebral (CID 10 164) e tem Diabetes Mellitus 

e, desde então, vem cuidando da avó, axiliando-a em todas as suas 

necessidades. Informa que, a curatelanda não dispõe de condições de 

exercer os atos da vida civil, conforme demonstra atestado médico de id. 

8096193. Pugnou pela nomeação provisória da autora, como curadora da 

curatelanda, a fim de representá-la perante o INSS, no tocante a seu 

benefício previdenciário, assim como perante o Banco do Brasil, para 

movimentar e sacar os valores mensais necessários ao custeio de suas 

despesas e, ao final, pela procedência da ação, decretando a curatela da 

requerida, nomeando-a curadora definitiva. A ação foi recebida, por meio 

da decisão de id. 8100537, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 

processual, nomeando a autora Dayanny Silva Souza, curadora provisória 

da requerida. A curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado 

no id. 9115420. Estudo social realizado – id. 10094751. Manifestação 

Ministerial – id. 10132935, pugnando pela nomeação de curador especial. 

Informação acerca do benefício previdenciário, prestada pelo INSS – id. 

10172246. Decorrido o prazo para impugnação pela curatelanda – id. 

10246657, foi-lhe nomeado curador especial, nos termos do despacho de 

id. 10303704. Contestação por negativa geral, apresentada pela douta 

Defensoria Pública, consta no id. 10655493. Instado a se manifestar, o 

digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, 

conforme parecer de id. 11783591. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Dayanny 

Silva Souza, em face de Brasilina Correia de Oliveira, sua avó. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso dos autos, 

verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso concreto, e por 

entender que a parte autora demonstra aptidão para o encargo. O 

atestado médico de id. 8096193, corroborado pelo estudo psicossocial de 

id. 10094751, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representa-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações mentais e físicas, em virtude do Acidente Vascular 

Cerebral, que lhe trouxe sequelas, somado a outros problemas de saúde, 

que a levam a tratamentos psiquiátricos e de epilepsia, evidenciando-se a 

pertinência da presente medida protetiva de curatela. Em conclusão ao 

estudo social realizado, verifica-se que a curatelanda está sendo bem 

cuidada por sua filha e por sua neta, ora autora, sendo que a presente 

medida se torna necessária, a fim de possibilitar o exercício de sua vida 

civil. 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 BRASILINA CORREIA DE 

OLIVEIRA, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora, 

pratique os atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 
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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, nomeando-lhe, DAYANNY SILVA SOUZA sua curadora. 

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, 18 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017880-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1017880-86.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: CLEIDE BASTOS LEITE PARTE RÉ: ROSALINA PEREIRA LEITE 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 07/06/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta por Cleide Bastos Leite, em face de 

Rosalina Pereira Leite, devidamente representada nos autos. Esclarece a 

parte autora, que foi criada pela requerida, sua tia, desde a mais tenra 

idade, e que hoje, a mesma conta com 88 (oitenta e oito) anos de idade, 

tendo adquirido doença de Alzheimer – CID. 10G30, não dispondo de 

capacidade de locomoção, além de apresentar problemas mentais, o que a 

impossibilita da prática dos atos da vida civil, conforme declaração médica 

de id. 8057466. A ação foi recebida – id. 8100000, quando, então, foi 

deferida a gratuidade processual e nomeada a autora, curadora provisória 

da curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de se verificar se a curatelanda possuía condições, para se 

apresentar em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanta à eventual auxílio previdenciário por ela percebido. 

Termo de curatela assinado – id. 9312300. A curatelanda foi citada, 

oportunidade em que constatou-se que a mesma possui dificuldade de 

locomoção, conforme certificado no id. 8691558. Informação do INSS, 

quanto à inexistência de benefício previdenciário em nome da curatelanda 

– id. 10172132. Relatório de estudo social consta no id. 10310201. O 

ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de curador especial 

no id. 11727834, cuja nomeação se deu no id. 11751952, sendo a 

contestação apresentada no id. 12394761. Parecer Ministerial pela 

procedência da ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da requerida. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos 

autos, verifica-se que a curatelanda conta hoje com 88 (oitenta e oito) 

anos de idade, tendo adquirido doença de Alzheimer – CID. 10G30, 

apresentando dificuldade de locomoção, o que impõe o amparo de terceiro 

e de muletas, o que a impossibilita ao exercício dos atos da vida civil. A fim 

de corroborar os fatos apresentados, foi realizado o estudo social – id. 

10310201, por meio do qual se constatou que a curatelanda recebe todos 

os cuidados necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a 

curatela medida necessária neste momento, estando a autora, sua 

sobrinha, apto ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de ROSALINA PEREIRA LEITE, tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, a 

requerente CLEIDE BASTOS LEITE. 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, 17 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033851-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HIRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAKAO HIRATA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1033851-14.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: SIMONE HIRATA PARTE RÉ: TAKAO HIRATA INTIMANDO(A, S): 

TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

04/11/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Simone Hirata, em face de Takao Hirata, 

devidamente qualificados nos autos. Esclarece a parte autora que, seu 

genitor, hoje com oitenta e seis anos de idade, se encontra com diversas 

restrições ao exercício dos atos da vida civil, em decorrência de 

Anamnese – CID 10 = F00.1 (demência em decorrência de doença de 

Alzheimer), sem possibilidade de cura médica. A inicial veio acompanhada 

de documentos, entre eles, termo de anuência dos demais filhos e esposa 

do curatelando – id. 10562317 e laudos médicos – id. 10562328. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 10710371, que deferiu a 

gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória do 

curatelando. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se o curatelando possuía condições para se apresentar 

em juízo, bem como, expedição de ofício ao INSS, para informação quanto 

à existência de eventual auxílio previdenciário. Termo de curatela 

provisória foi assinado – id. 11035284. O curatelando foi citado, na 

pessoa de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 11227468. 

Relatório de estudo interprofissional, consta no id. 11489637. Contestação 

por negativa geral consta no id. 12794815, apresentada pela douta 

Defensoria Pública, que exerce a função de curadora especial do 

requerido. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora do requerido – id. 

13218267. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 
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pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta hoje com oitenta e seis anos de idade, 

e foi diagnosticado com doença de Alzheimer – CID 10 F00.1, conforme 

consta dos laudos médicos, acostados ao id. 10562328, o que o torna 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi realizado estudo 

interprofissional – id. 11489637, por meio do qual se constatou que o 

curatelando “possui importantes alterações de cunho cognitivo, 

comprometimentos manifestos que evidencia a patologia diagnosticada 

mediante laudo médico”. Ademais, constatou-se que o mesmo recebe 

topdos os cuidados necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a 

curatela medida necessária neste momento, estando a autora, com quem 

convive, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de TAKAO HIRATA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe, assim, como curadora, a 

requerente SIMONE HIRATA. 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, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021284-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETH LEITE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY LEITE DA LUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1021284-48.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Tutela e 

Curatela] PARTE AUTORA: MARINETH LEITE DE MOURA PARTE RÉ: 

MARCELLY LEITE DA LUZ INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/07/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

100,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Marineth Leite de 

Moura, em face de Marcelly Leite da Luz, devidamente representada nos 

autos. Esclarece a parte autora, que a curatelanda, sua irmã, sem um 

diagnóstico ainda conclusivo, se encontra internada na UTI, desde o dia 

26/06/2017, em face de lesões cerebrais que ocasionaram a paralisia de 

membros superiores e inferior, assim como, confusões mentais. A inicial 

foi acompanhada por relatórios médicos, os quais demonstraram a 

veracidade dos fatos alegados – id. 8780646. A ação foi recebida, por 

meio da decisão de id. 8807297, que deferiu a gratuidade processual e 

nomeou a autora, curadora provisória da curatelanda. Na mesma 

oportunidade, foram determinadas diligências, a fim de verificar se a 

curatelanda possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a 

realização de estudo social. Termo de curatela provisória foi assinado – id. 

9311761. No id. 9303364 a autora informa que a curatelanda recebeu alta 

médica, e se encontrava em sua residência para continuidade do 

tratamento médico. Em cumprimento ao mandado de citação, a curatelanda 

foi citada, na pessoa de sua curadora, constatando-se, na oportunidade, 

que a mesma se encontrava hospitalizada e que está com Linfona 

Cerebral (câncer), conforme esclarecido pela médica presente no 

momento do cumprimento – id. 9658974. Relatório de estudo social consta 

no id. 10276983. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação 

de curador especial no id. 12004130, cuja nomeação se deu no id. 

12014098, sendo a contestação por negativa geral apresentada no id. 

12462723. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida – id. 

13267126. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda foi acometida por um Linfoma Cerebral, que 

a levou a um longo período de internação em UTI e à paralisia do membro 

superior e inferior direito, além de confusão mental, tornando-a 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos, fazendo uso de medicamentos e fraldas. A fim de corroborar os 

fatos apresentados, foi realizado estudo psicossocial – id. 10276983, por 

meio do qual se constatou que a curatelanda “(...) se apresentava bem 

cuidada e apresentando em sua fala certa dificuldade de raciocínio”. 

Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao exercício 

do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de MARCELLY LEITE 

DA LUZ, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, 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, 

nomeando-lhe como curador, a requerente MARINETH LEITE DE MOURA. 

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, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005323-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEURI COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELZA COSTA FERREIRA DE FRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1005323-67.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: KEURI COSTA FERREIRA PARTE RÉ: ELZA COSTA FERREIRA 

DE FRANCA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Keuri Costa Ferreira 

Lopes, em face de Elza Costa Ferreira de França, devidamente 

representada nos autos pela douta Defensoria Pública. Esclarece a parte 

autora, que a curatelanda, é sua genitora, e é portadora de Esquizofrenia 

Paranóide – CID F 20.0., psicose não orgânica não especificada – CID F29, 

além de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

drogas. Informa que, a curatelanda, viveu nas ruas durante onze anos e 

hoje necessita de cuidados integrais e constantes para a correta 

administração dos medicamentos, assim como, para a sua segurança e de 

terceiros, já que apresenta crises de agressividade e alucinações. A 

inicial foi acompanhada por documentos, dentre os quais declaração do 

Hospital Adalto Botelho, que demonstra várias internações da curatelanda. 

A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 4967227, que deferiu a 

gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se a curatelanda possuía condições para se apresentar 

em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para informação 

quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de estudo social. A 

curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado no id. 7973225. 

Informação do INSS, quanto à inexistência de benefício assistencial em 

nome da curatelanda – id. 8145364. Relatório de estudo social consta no 

id. 11703216. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de 

curador especial no id. 12015581, o que se deu no id. 12019701, sendo a 

contestação por negativa geral apresentada no id. 12998260. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora da requerida – id. 13267008. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda apresenta diversos transtornos 

psiquiátricos, como Esquizofrenia e Psicose, ao que parece, agravados 

pelo uso constante de drogas, o que a levou durante muitos anos à vida 

como moradora de rua, e agora acolhida pela filha, necessita de contínuo 

uso de medicamentos para controlar sua agressividade. O estudo social 

realizado – id. 11703216, demonstra que a curatelanda recebe todos os 

cuidados necessários ao seu bem estar, já que outrora vivia nas ruas, 

sendo acolhida pela filha, agora adulta, a fim de proporcionar-lhe uma vida 

mais digna, o que demonstra ser a curatela medida necessária neste 

momento, estando a autora apta ao exercício do encargo. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO A CURATELA de ELZA COSTA FERREIRA DE FRANÇA, 

tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora pratique, em 

seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber os valores respectivos. Além 

disso, 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, nomeando-lhe como 

curador, a requerente KEURI COSTA FERREIRA LOPES. 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, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009793-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARTINS SOLANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1009793-44.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: ELAINE MARTINS GOMES PARTE RÉ: CELINA MARTINS 

SOLANO INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Elaine Martins Gomes, em 

face de Celina Martins Solano, devidamente qualificada e representada 

nos autos. Esclarece a parte autora, filha da curatelanda, que é portadora 

de Esquizofrenia Paranóide – CID G30, conforme demonstra os laudos 

médicos de id. 5815724 e 5815724. A ação foi recebida – id. 5912743, 

quando, então, foi deferido o pedido de gratuidade processual e 

concedida a tutela provisória, nomeando a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 6670215. Audiência de 

conciliação realizada, com a presença da curatelanda – id. 7253127. A 

curatelanda foi regularmente citada – id. 6741002, e, diante do decurso do 

prazo para contestação, foi-lhe nomeado curador especial – id. 7253127, 

que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral – id. 

9806206. Relatório informativo – id. 11489714, do qual consta a 

impossibilidade de realização do estudo determinado. Instado a se 

manifestar, o digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do 

pedido de curatela, confirmando, assim, a curatela provisória já deferida – 

id. 12015766. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda possui portadora de Esquizofrenia 

Paranóide – CID G30, conforme demonstra os laudos médicos de id. 

5815724 e 5815724, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A 

fim de corroborar os fatos apresentados, em audiência de tentativa de 

conciliação, constatou-se que a curatelanda apresenta-se “parcialmente 

alheia as questões formuladas” – id. 7253127. Nesse cenário, a curatela 
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se apresenta como medida necessária neste momento, diante da 

incapacidade da curatelanda ao exercício dos atos da vida civil, estando a 

autora, sua filha, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de CELINA MARTINS SOLANO , tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a 

requerente ELAINE MARTINS GOMES. 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, já que beneficiária 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. 

Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010534-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LUCIA DE CAMPOS MARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIA ANA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1010534-84.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

MARLI LUCIA DE CAMPOS MARIM PARTE RÉ: OLIMPIA ANA DE CAMPOS 

INTIMANDO(A, S): Terceiros interessados DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 05/04/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Marli Lúcia de 

Campos Marim, em benefício de sua mãe, Olímpia Ana de Campos, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

A ação fora recebida, através da decisão id. 5911967, que nomeou a 

requerente como curadora de Olímpia Ana de Campos. Termo de audiência 

id. 7346591, demonstra que foi tentado colher o depoimento da curatelada, 

não havendo sucesso, tendo em vista que esta não demonstrou 

discernimento para responder as questões elencadas na solenidade, 

sendo-lhe nomeado curador especial que apresentou contestação por 

negativa geral no id. 8153793, sendo apresentada defesa pela requerente 

no id. 8340950. No id. 5883951, encontra-se o relatório médico, 

comprobatório da incapacidade da beneficiária, comprovando que a 

curatela é diagnosticada com Transtorno Neurocognitivo Maior (CID 

G30.0). Na fase de instrução processual, fora encartado aos autos, o 

relatório de estudo psicológico id. 10103386. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, 

conforme parecer id. 10945476. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Curatela proposta, perante este Juízo, por Marli Lúcia de Campos 

Marim, em benefício de sua mãe, Olímpia Ana de Campos, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere às pessoas absolutamente 

incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao deferimento da 

curatela, em face da tomada de decisão apoiada não ser a mais 

adequada, ante o estado de demência de Olímpia Ana de Campos. O 

relatório médico de id. 5883951, corroborado pelo relatório de estudo 

psicológico de id. 10103386, demonstram que a curatelanda necessita de 

uma pessoa para representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta 

não consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de 

transtorno neurocognitivo maior (id. 5883951), evidenciando-se a 

pertinência da presente medida protetiva. 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 OLÍMPIA ANA DE CAMPOS, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer os atos d da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 

85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeio-lhe como curadora, sua filha MARLI LUCIA DE CAMPOS MARIM. 

Procedam-se às devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito". Eu, RUBENS 

ANTONIO DE CAMPOS FILHO, digitei. Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019753-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR GOMES DOS REIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1019753-24.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: JANAINA MENDES PARTE RÉ: ALINOR GOMES DOS REIS 

INTIMANDO(A, S): Terceiros interessados DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 26/06/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 126.168,43 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Janaina Mendes 

Reis, em benefício de seu esposo Alinor Gomes dos Reis, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos, 

dentre eles a cópia da certidão de casamento id. 8274093, entre a autora 

e o beneficiário. A ação fora recebida, através da decisão id. 9172848, 

que nomeou a requerente como curadora provisória de Alinor Gomes dos 

Reis. No id. 9038221, veio aos autos atestado médico, comprobatório das 

limitações da beneficiária. Na fase de instrução processual, fora realizado 

o relatório de estudo social id. 10090968. Instado a se manifestar o digno 

Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, conforme 

parecer id. 10537752. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Janaina Mendes Reis, em benefício de 

seu esposo Alinor Gomes dos Reis, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto 

Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, em face do 

diagnóstico de alienação mental (CID F200 - ID 8274098). Os documentos 

médicos id. 9038221, corroborados pelo relatório de estudo social, 

demonstram que o curatelando necessita de alguém para representá-lo 

nos atos da vida civil, uma vez que este não consegue expressar a sua 

vontade, evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Conforme se verificou da prova dos autos, a tomada de decisão 

apoiada não se monstra a mais adequada para o caso concreto, visto que 

Alinor Gomes dos Reis, não tem o discernimento necessário para decidir 

os atos de sua vida civil. 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 ALINOR 

GOMES DOS REIS, para exercer os atos da vida civil, na forma dos arts. 
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84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, nomeio-lhe como curadora, sua esposa JANAINA MENDES 

REIS. Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme 

preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 23 de 

novembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito". Eu, RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO, digitei. 

Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026591-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO OLIVEIRA DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICERIO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT2685/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANO GONCALVES DORILEO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1026591-80.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

MARCO AURELIO OLIVEIRA DORILEO PARTE RÉ: AURELIANO 

GONCALVES DORILEO INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/08/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Marco Aurélio 

Oliveira Dorileo, em face de Aureliano Gonçalves Dorileo. Esclarece a 

parte autora, que o curatelando, sua genitor, conta com setenta e três 

anos de idade e possui doença de Alzheimer – CID 10 G30 - id. 9621459, o 

que o impossibilita à prática dos atos da vida civil, já que a doença é 

degenerativa e de caráter irreversível. Custas recolhidas – id. 9625229.A 

ação foi recebida, por meio da decisão de id. 9740179, que nomeou o 

autor, curador provisório do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições, para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social. Termo de curatela provisória assinado, consta no id. 

10167233. Em cumprimento ao mandado de citação, constatou-se que, o 

curatelando “apresenta característica de debilidade mental, não me 

respondendo quando perguntei o seu nome; totalmente desconectado com 

a realidade; não deu nenhuma atenção às várias perguntas que lhe fiz”, 

nos termos da certidão, acostada ao id. 11190100.Relatório de estudo 

social consta no id. 11489860.O ilustre Ministério Público se manifestou 

pela nomeação de curador especial no id. 12017781, cuja nomeação se 

deu no id. 12210013, sendo a contestação por negativa geral, 

apresentada no id. 12463852.Parecer Ministerial pela procedência da 

ação, tornando definitiva a decisão que nomeou o autor curador do 

requerido – id. 12839373 .É o relatório.Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC.A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando conta hoje com 

setenta e três anos de idade, sendo portador de doença de Alzheimer – 

CID 10 G30, conforme comprovado, por meio de laudo médico de id. 

9621459, cuja doença, como se sabe, é degenerativa e, dificilmente 

reversível, o que o torna inviabilizado à prática dos atos de natureza civil, 

de caráter patrimonial. Por meio do estudo social realizado – id. 11489860, 

foi possível constatar que o idoso recebe todos os cuidados necessários 

ao seu bem estar, morando numa casa ampla e confortável, contando com 

o auxílio constante da esposa e do curador provisório, que reside à uma 

rua da casa do mesmo, num condomínio fechado, o que demonstra ser a 

curatela, medida necessária neste momento. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de AURELIANO GONÇALVES DORILEO, tornando definitiva a 

decisão provisória, para que o autor pratique, em seu nome, os atos da 

vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber os valores respectivos. Além disso, 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, nomeando-lhe como curador, o requerente 

MARCO AURÉLIO OLIVEIRA DORILEO. 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, 27 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian- Juíza de Direito Eu, OSVALDINA DELINDA DE 

MAGALHAES , digitei. Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026366-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DEONIDAS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1026366-60.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

NAIR MARA DA SILVA PARTE RÉ: NILZA DEONIDAS SILVA INTIMANDO(A, 

S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

24/08/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Nair Mara da Silva, em face de Nilza Deonidas Silva, 

devidamente representada nos autos. Esclarece a parte autora, que a 

curatelanda sofreu um acidente vascular cerebral hisquêmico, a partir de 

quando passou a apresentar transtorno mental, com alteração 

comportamental, apresentando alucinações – id. 9589548, tornando-a 

dependente de cuidados de terceiros, inclusive, para suas tarefas 

corriqueiras e cuidados básicos. A ação foi recebida, por meio da decisão 

de id. 9633134, que deferiu a gratuidade processual e nomeou a autora, 

curadora provisória da curatelanda. A curatelanda foi citada, conforme 

certificado no id. 10024458, deixando de apresentar contestação, razão 

pela qual, foi-lhe nomeado curador provisório que, por sua vez, 

apresentou contestação no id. 12395049. Relatório de estudo social 

consta no id. 10149142. Instado a se manifestar, o douto Ministério Público 

se manifestou pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora da requerida. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 
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capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos 

autos, verifica-se que a curatelanda, após sofrer um acidente vascular 

cerebral hisquêmico, passou a apresentar transtorno mental, com 

alteração comportamental, apresentando-se agressiva e com alucinações, 

conforme comprova o atestado médico, acostado ao id. 9589548, 

tornando-a dependente de cuidados e vigilância de terceiros, inclusive, 

para suas tarefas corriqueiras e cuidados básicos. A fim de corroborar os 

fatos apresentados, foi realizado o estudo social – id. 10149142, por meio 

do qual as técnicas do Juízo, buscaram entrevistar a curatelanda, 

contudo, sem sucesso, já que não apresentou discernimento para tanto. 

Ademais, constatou-se que a curatelanda recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao exercício 

do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de NILZA DEONIDAS 

SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento 

de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e 

demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos 

no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curadora, a requerente NAIR MARA DA SILVA. 

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, 18 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022501-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERCILIO DUCARMO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1022501-63.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

MARIA SANTA DA LUZ SILVA PARTE RÉ: PERCILIO DUCARMO DA SILVA 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO:07/12/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 880,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Maria Santa da 

Cruz Silva, em benefício de seu irmão Percílio do Carmo da Silva, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

A ação fora recebida, através da decisão id. 4370602, que nomeou a 

requerente como curadora de Percílio do Carmo da Silva. Nomeado 

curador especial este apresentou contestação por negativa geral no id. 

10240640. No id. 4355436 encontra-se o relatório médico, comprobatório 

da incapacidade do beneficiário, comprovando que o curatelado foi 

diagnosticado com Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do 

Pé, Estado Pós Cirúrgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (CID 

S-82.3, CID S 92, CID Z 98-9 e CID T-93). Na fase de instrução processual, 

fora encartado aos autos, o relatório de estudo psicológico id. 6029962. 

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer id. 10945339. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Maria Santa da Cruz Silva, em benefício de seu irmão Percílio do Carmo da 

Silva, ambos devidamente qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, em face da tomada de decisão apoiada 

não ser a mais adequada, ante o estado de deficiência física de Percílio do 

Carmo da Silva. O relatório médico de id. 4355436, corroborado pelo 

relatório de estudo psicológico de id. 6029962, demonstram que o 

curatelando necessita de uma pessoa para representá-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que esta não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, 

Estado Pós Cirurgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (id. 

4355436), evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de PERCILIO DO CARMO DA 

SILVA, declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos de 

natureza da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora, sua irmã MARIA SANTA DA CRUZ SILVA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Decisão de embargos: 

Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante 

este Juízo, por Maria Santa da Luz Silva, em decorrência da sentença 

constante do id. 11012405. Pleiteia a parte embargante – id. 11284983, 

que seja sanado erro material constante na sentença embargada, quanto 

ao nome da requerente MARIA SANTA DA LUZ SILVA e do interditando 

PERCILIO DUCARMO DA SILVA, uma vez que foram grafados 

erroneamente. Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso III, do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, para que conste da sentença de id. 11012405: “Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por MARIA 

SANTA DA LUZ SILVA, em benefício de seu irmão PERCÍLIO DUCARMO 

DA SILVA, ambos devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos. A ação fora recebida, através da decisão id. 

4370602, que nomeou a requerente como curadora de PERCÍLIO 

DUCARMO DA SILVA. Nomeado curador especial este apresentou 

contestação por negativa geral no id. 10240640. No id. 4355436 

encontra-se o relatório médico, comprobatório da incapacidade do 

beneficiário, comprovando que o curatelado foi diagnosticado com Fratura 

de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, Estado Pós Cirúrgico e 

Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (CID S-82.3, CID S 92, CID Z 

98-9 e CID T-93). Na fase de instrução processual, fora encartado aos 

autos, o relatório de estudo psicológico id. 6029962. Instado a se 

manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela, conforme parecer id. 10945339. É o relatório. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por MARIA SANTA DA 

LUZ SILVA, em benefício de seu irmão PERCÍLIO DUCARMO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, em face da tomada de decisão apoiada 

não ser a mais adequada, ante o estado de deficiência física de PERCÍLIO 

DUCARMO DA SILVA. O relatório médico de id. 4355436, corroborado pelo 

relatório de estudo psicológico de id. 6029962, demonstram que o 

curatelando necessita de uma pessoa para representá-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que esta não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, 

Estado Pós Cirurgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (id. 

4355436), evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 
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curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de PERCÍLIO DUCARMO DA SILVA, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos de natureza da 

vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora, sua irmã MARIA SANTA DA LUZ SILVA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C.”. A presente decisão é parte integrante da sentença proferida, 

ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, todos os 

termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - 

MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária 

(assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014384-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1014384-49.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

SONIA MARIA DO NASCIMENTO PARTE RÉ: DANIELE DOS SANTOS 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 10/05/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela, proposta por Sonia Maria do Nascimento, em face de 

Daniele dos Santos, devidamente qualificada e representada nos autos. 

Esclarece a parte autora que, a curatelanda possui retardo mental 

profundo – CID.10:F73, conforme demonstra o atestado médico de id. 

6842993. A ação foi recebida – id. 7262557, quando, então, foi deferido o 

pedido de tutela provisória, nomeando a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 9309395. A curatelanda foi 

regularmente citada – id. 8176401, e, com o decurso do prazo para 

defesa, foi-lhe nomeado curador especial – id. 10069670, que, por sua 

vez, apresentou contestação por negativa geral – id. 10654981. Relatório 

de estudo social – id. 9726779. Instado a se manifestar, o digno Ministério 

Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de curatela. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual, o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda é portadora de Microcefalia, com Oligofrenia 

profunda - – CID.10:F73, sendo, ainda, “alienada mentalmente”, conforme 

atestado médico de id. 6842993, o que a impossibilita à prática dos atos da 

vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, o estudo 

psicossocial realizado – id. 9726779, constatou que a curatelanda 

necessita de auxílio, inclusive, para sua higiene pessoal. Nesse cenário, a 

curatela se apresenta como medida necessária neste momento, diante da 

incapacidade da curatelanda ao exercício dos atos da vida civil, sendo 

insuficiente a tomada de decisão apoiada, estando a autora, sua genitora, 

apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

DANIELE DOS SANTOS, tornando definitiva a decisão provisória, para que 

a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a requerente SONIA MARIA 

DO NASCIMENTO. 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, já que beneficiária da gratuidade 

processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 765983 Nr: 18723-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDO, PWGDO, CGDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lincoln Walter Denier 

Huergo Bauermister - OAB:11.754

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.REVOGO a decretação da prisão civil do executado. 

Proceda-se o imediato recolhimento do mandado de prisão.PROCEDAM-SE 

eventuais baixas nos cadastros de crédito e protesto.Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos, independentemente, de nova determinação.Sem custas. 

P.R.I.C.Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 831827 Nr: 37461-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APCC, JPCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O, JONILSON MAREL SILVA ANELLI - OAB:15.492 

OAB/MT, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito, tendo em vista o decurso de prazo de suspensão dos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1269034 Nr: 27353-16.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 Código 1269034

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca do cumprimento do acordado no termo de mediação 

de fls. 409/vº, bem como, sobre o interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1085876 Nr: 4233-75.2016.811.0041

 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: DLDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1085876

Vistos etc.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que os herdeiros são maiores e 

capazes, sendo que estão de acordo quanto à partilha, já que 

representados pelo mesmo advogado, razão pela qual, CONVERTO o 

presente inventário, em arrolamento sumário, em atenção ao disposto no 

art. 659, §1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no que tange à renúncia à cota-parte que cabe, 

especificamente, sobre o imóvel rural, denominado sítio Barbieri, o 

documento apresentado pelo inventariante não é apto a dar validade ao 

ato, diante das exigências legais de referência.

Diante do exposto, INTIME-SE o inventariante, para que apresente 

escritura pública de renúncia de direitos (cuja negativa cartorária deve ser 

devidamente comprovada), até porque, a escritura pública é essencial à 

validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 

a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, a teor do que dispõe 

o art. 108, do Código Civil e, a hipótese de apresentante como verdadeiro 

ato de doação ou, ainda, mediante termo judicial, realizado perante a 

Secretaria deste Juízo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Não sendo possível a regularização da renúncia, deverá o inventariante 

retificar o plano de partilha, excluindo-a, no mesmo prazo acima.

Em relação à renúncia sobre os valores depositados em conta judicial, em 

favor de Divina Franscisca da Costa, que foi cuidadora do de cujus, por 

se tratar de pouca monta, este juízo considerará válida a sua realização 

mediante termo particular, conforme apresentado às fls. 144/145.

 Com o decurso do prazo certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003366-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ANTONIO MARQUES DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISY ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929/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: 

1003366-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IGOR ANTONIO MARQUES DE 

PAIVA REQUERIDO: GEISY ROSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para que, se manifestem, em 05 

(cinco) dias, nos moldes do parecer do digno Ministério Público (Id. 

14567245). Após, vista ao digno Ministério Público e, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020261-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. O. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMALIA CRISTINA NUNES SAMPAIO OAB - 036.753.421-58 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020261-33.2018.8.11.0041. REPRESENTANTE: ADEMALIA CRISTINA 

NUNES SAMPAIO EXEQUENTE: KAWAN OLIVEIRA SAMPAIO EXECUTADO: 

GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte exequente, 

por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) 

dias, acerca da impugnação apresentada pelo devedor, requerendo o que 

de direito. Após, vista ao digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1020507-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI GARBULHA DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI GREGORIO CIDRAM (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1020507-29.2018.8.11.0041 AUTOR: GIOVANI GARBULHA DO PRADO 

RÉU: ROSILEI GREGORIO CIDRAM Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária 

de Cumprimento de Contrato Particular de Dissolução de União Estável e 

Partilha de Bens com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência 

proposta por Giovani Garbulha do Prado, em desfavor de Rosilei Gregório 

Cidram, todos devidamente qualificados nos autos. A parte autora, através 

do seu digno procurador, desistiu do pedido inicial, conforme petição 

constante do id. 14564051. Diante do exposto, julgo extinta a presente 

ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 8 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014416-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCES HELENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JURACY DE PAULA DA SILVA (REQUERIDO)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014416-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MERCES HELENE DA SILVA 

REQUERIDO: JURACY DE PAULA DA SILVA Vistos. Mercês Helene da 

Silva propôs a presente Ação de Interdição em face de Juracy de Paula da 

Silva. Relatou que a requerida é sua mãe e que a mesma é portadora de 

Mal de Alzheimer, patologia essa que causou elevado declínio na sua 

capacidade cognitiva, e hoje é completamente dependente da requerente 

para todos os atos da vida civil, motivo pelo qual se justifica a presente 

ação. A curatela provisória foi deferida, (ID 8231474) e determinada a 

realização de estudo psicossocial do caso, cujo relatório foi apresentado 

no documento de ID n. 10717037. O Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido inicial (ID 11761776). É o relatório. D E C I D O. 

Extrai-se dos documentos acostados ao processo, especialmente o 

relatório médico (ID 6846378) e relatório do estudo psicossocial (ID 

10717037), que a requerida possui Mal de Alzheimer em grau avançado, 

que lhe retira o discernimento para a prática de todos os atos de sua vida, 

inclusive de higiene pessoal, de maneira que depende de terceira pessoa 

para todas as atividades diárias. Desta sorte, analisando o farto conjunto 

probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de 

decretar a interdição da requerida, frente à inegável limitação psíquica, 

que a torna dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos 

pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o exposto, em consonância 

com o parecer Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Juracy de Paula da Silva, declarando-a 

inteiramente carecedora de discernimento para exercer os atos da vida 

civil e nomeio-lhe como Curadora definitiva, a senhora Mercês Helene da 

Silva. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, 

inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034476-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte requerente, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, conforme ID 14379177, no prazo 

legal. Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014287-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEILA HENDGES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO 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. Considerando a relação de parentesco entre os infantes e 

o requerido, conforme atesta a certidão de nascimento, defiro os alimentos 

provisórios aos filhos menores Rayane Hendges Medrado e Rony 

Hendges Medrado, que arbitro, por ora, em 02 (dois) salários mínimos, 

incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor dos 

alimentos deverá ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta 

bancária indicada. O binômio necessidade/possibilidade será aferido em 

momento oportuno, após exaurimento da cognição. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de outubro de 2018, às 15h30min. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014720-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. H. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Cuida-se de Ação de 

Modificação de Cláusula Alimentar e Guarda, ou seja, Ação Revisional de 

Alimentos c/c Guarda, distribuída por dependência para a Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca; entretanto, verifico 

que o acordo foi homologado em 02.10.2017, e o processo encontra-se 

arquivado; sendo assim, não tem sentido a aplicabilidade o art. 286, do 

Código de Processo Civil, na ação revisional de alimentos. Portando, passo 

à análise da inicial. Defiro gratuidade da justiça, nos termos do art. 2º, 

parágrafo único da Lei 1060/50, com os acréscimos da Lei 10.317/01. 

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 de outubro 

2018, às 16h00min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir desta 

data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio de 

advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021827-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. E. T. (RÉU)

C. A. D. A. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1021827-51.2017.8.11.0041. AUTOR: SERGIO ALVES TEIXEIRA RÉU: 

CONCEICAO APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA, ERIKA CHRISTINA D 

EALMEIDA TEIXEIRA Vistos. Ante a certidão de Id. 13901852, redesigno a 

audiência para o dia 06 de setembro de 2018, às 16h30min. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1205547 Nr: 6689-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSS, PDSS, MAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 6689-61.2017 – Código 1205547

Autores: Maysa Vitoria da Silva Santana e Paolla da Silva Santana 

representadas por Maria Aparecida Fiama Dantas Silva

Requerido: Gelson Santana Junior
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Cumprimento de Sentença

 Visto.

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença 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. 43), 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.: 860297 Nr: 1961-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDCN, JDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 1961-79.2014 – Código 860297

 Vistos.

 João Carlos da Cruz Nascimento aforou Ação de Interdição em favor de 

João da Cruz Nascimento.

 À fl. 85 foi informado o falecimento do senhor João da Cruz Nascimento 

em 2015, e o Ministério Público opinou pela extinção do processo.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Considerando a notícia de falecimento do senhor João da Cruz 

Nascimento, não resta outra medida que não seja a extinção da presente 

ação, atingida pela perda de objeto.

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil.

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Justiça gratuita.

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.: 944847 Nr: 57354-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRA, VABR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO2.ª VARA DE FAMÍLIA 

E SUCESSÕES DE CUIABÁProcesso nº. 57354-86.2014 – Código 

944847Autor: Rafael Ramos Amorim representado por Victoria Aparecida 

Batista RamosRequerido: Marcelo Vinicius Amorim da SilvaAção de 

Execução de AlimentosVisto.Trata-se de ação em que a parte autora não 

foi localizada no endereço por ela informado para dar andamento ao 

processo, motivo porque foi intimada por edital, e mesmo assim 

permaneceu inerte.É o relatório.D E C I D O. (...) DECLARO EXTINTO o 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Notifique-se o Ministério Público.Justiça 

gratuita.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.P. I. 

C.Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1058062 Nr: 50079-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDC, BRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO2.ª VARA DE FAMÍLIA 

E SUCESSÕES DE CUIABÁProcesso nº. 50079-52.2015 – Código (...) .D E 

C I D O.Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de 

Processo Civil, é dever das partes informar e manter o endereço 

atualizado nos autos. Obrigação que não foi observada pela parte 

autora.Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada 

por edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:“1. Nos termos 

do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem julgamento 

do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada pessoalmente para 

tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.2. “A extinção do 

processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação 

pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se 

perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 

20/06/2016)(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

10/03/2017)Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida à 

intimação por edital sem que a parte autora promova o andamento do 

processo, a sua extinção é medida que se impõe.Em face do exposto, 

DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Notifique-se o Ministério 

Público.Justiça gratuita.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.P. 

I. C.Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1133842 Nr: 24558-71.2016.811.0041

 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: JGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 24558-71.2016 – Código 1133842

 Vistos.

 Joel Gomes da Costa aforou Ação de Exoneração de Alimentos em 

desfavor de Josuhan Melone da Costa.

 À fl. 34 foi informado o falecimento do senhor Joel Gomes da Costa.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Considerando a notícia de falecimento do senhor Joel Gomes da Costa, 

não resta outra medida que não seja a extinção da presente ação, atingida 

pela perda de objeto.

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil.

 No entanto, determino que venha aos autos, cópia da certidão de óbito no 

prazo de 10 dias.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Justiça gratuita.

P. I. C.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 948493 Nr: 59391-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 272 de 672



Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDECM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sentença proferida às fls. 119/120.

Declaração de isenção do ITCD, juntada às fls. 139/141.

GIA-ITCD às fls. 160/162.

É o necessário para decisão.

Importa, inicialmente, ressaltar que foi observado o disposto no art. 659, 

§2º, do Código de Processo Civil, com a intimação da Fazenda Pública 

Estadual.

Desse modo, para expedição do formal de partilha, resta que a 

inventariante cumpra o disposto na sentença, promovendo a juntada da 

certidão negativa expedida pela Procuradoria-Geral do Estado.

Intime-se, portanto, a inventariante para que providencie o referido 

documento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a certidão juntada ao processo, expeça-se o formal de partilha e 

arquive-se o processo.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 851177 Nr: 54144-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSD, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDJECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 169. Proceda-se com a exclusão dos 

advogados anteriormente constituídos pelo executado (fls. 145/147 - 

UNIJURIS), tendo em vista que agora é patrocinado pelo Núcleo Jurídico da 

UFMT (fl. 150).

Intime-se o exequente para que acoste aos autos planilha atualizada do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, comprovar que já pagou 

ou apresentar justificativa, nos termos do artigo 528, do Código de 

Processo Civil, sob pena de prisão e protesto da dívida.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 851180 Nr: 54147-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSD, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDJECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12.937/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos.

A decisão de fl. 128 não foi cumprida.

Portanto, cumpra-na, integralmente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720295 Nr: 15723-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSF, AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, ADAIANE TONHÁ GALVÃO - OAB:10130/MT, JATABAIRU 

FRANCISCO NUNES - OAB:4.903, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 15723-70.2011 – Código 720295

Autor: Bruna Sontag Fagundes

Requerido: Rogimar Adolfo Fagundes

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de processo em que a parte autora, qualificada nos autos, 

postulou a homologação da desistência da ação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, formulado às fls. 80/81, e 

declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 351749 Nr: 22205-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRT, NCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Processo nº. 22205-39.2008 – Código 351749

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. 291, determino a intimação da parte 

autora, por carta de recebimento (AR), para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, III, do Novo Código de Processo Civil.

 Caso não seja localizada no endereço por ela informado nos autos, 

publique-se edital, nos mesmos termos acima determinados.

 Sem prejuízo da intimação pessoal da parte autora, intime-se também na 

pessoa de seu advogado (a), pelo Diário da Justiça Eletrônico.

 Decorrido o prazo de manifestação, certifique-se, e, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1008639 Nr: 26992-67.2015.811.0041

 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: LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 26992-67.2015 – Código 1008639

 Vistos.

 Tendo em vista o prazo de suspensão requerido à fl. 70 ter decorrido em 

cartório, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1301599 Nr: 8901-21.2018.811.0041

 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: LMDSM, TDSFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ao encaminharo mandado de averbação para o cartório, 

verifiquei que a cópia da certidão de nascimento da Sra. Ludy Matheus 

está ilegível, portanto impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para apresentar cópia da certidão de nascimento legível nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 926613 Nr: 47448-72.2014.811.0041

 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: DEBORAH NARDEZ DE AQUINO, RENATA NARDEZ 

AQUINO MARQUES, VERÔNICA NARDEZ DE AQUINO, MONICA NARDEZ 

DE AQUINO LEÃO, ESTELA SOARES AQUINO, HDAN, TATIANA RIBEIRO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HENRIQUE DE AQUINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ABREU - 

OAB:9220/MT, ANTONIO RODRIGUES DE LEMOS AUGUSTO - 

OAB:9.120/MT, THIANY BARROS DE ABREU - OAB:9143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de ação de inventário em que foi proferida sentença às fls. 

123/125.

À fl. 131, a Fazenda Pública Estadual requereu a juntada da GIA-ITCD, bem 

como, sejam solicitadas informações nos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD.

Às fls. 135/138, a inventariante manifestou-se sobre a solicitação da 

Fazenda Pública e requereu o desentranhamento do documento de fl. 65.

É o necessário para decisão.

Quanto à pesquisa aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, com todo 

respeito, já passou o tempo para que fossem solicitadas, afinal, a 

sentença de partilha já foi proferida. Ademais, houvessem valores ou 

veículos os herdeiros seriam os primeiros interessados em incluí-los na 

partilha.

Portanto, indefiro o requerimento.

No que tange à manifestação da Fazenda Pública quanto ao ITCD, importa 

dizer que é praxe nesta espécie de ação que seja solicitada a juntada da 

GIA-ITCD, qual seja, a guia de informação e apuração do tributo, que é 

preenchida no momento do cálculo do tributo.

Reputo, aliás, que a sua juntada propiciará a melhor compreensão sobre a 

questão.

Diante do exposto, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, promova a juntada ao processo da Guia de Informação 

e Apuração do ITCD e as certidões e documentos relacionados nos itens 2 

e 3 da sentença (fl. 125).

Com a juntada de todos os referidos documentos, dê-se nova vista à 

Fazenda Pública.

Do contrário, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

arquive-se.

Defiro o desentranhamento do documento de fl. 65, mediante substituição 

do original por cópia e certidão nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 826447 Nr: 32373-27.2013.811.0041

 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: AVQDO, PRQDO, LDQ, AAQDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 32373-27.2013 – Código 826447.

 Vistos.

 Ariele Vitoria Queiroz de Oliveira, Pedro Rafael Queiroz de Oliveira e 

Adriele Angelica Queiroz de Oliveira, a primeira, representada por Leila de 

Queiroz, aforaram pedido de Alvará Judicial para o fim de liberação de 

créditos deixados pelo falecido genitor, senhor Teresino Lopes de Oliveira.

 Esclarecem que são os únicos herdeiros e que há saldo credor deixado 

pelo genitor perante o Banco do Brasil decorrente de PIS, e pedem 

autorização para saque.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pela análise dos documentos carreados aos autos, é possível concluir 

que os requerentes são os herdeiros legais do falecido, portanto, 

possuem legitimidade para formular o pedido declinado nesta ação.

 Além do crédito apontado pelos autores, foi encontrado um saldo credor 

deixado pelo falecido no Banco HSBC, conforme faz prova o documento 

de fl. 25.

 Assim, estando preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, para autorizar o saque dos 

valores encontrados no Banco HSBC, bem como, os valores que 

eventualmente forem encontrados em conta de PIS de titularidade do 

falecido no Banco do Brasil, conforme anunciado inicialmente.

 O valor total deverá ser partilhado em partes iguais, entre os três 

requerentes. No entanto, a fim de otimizar os serviços da secretaria desta 

Vara, expeça-se os alvarás em nome da representante legal, senhora 

Leila de Queiroz, que ficará responsável em entregar a cada um sua 

respectiva cota parte, sob pena de responsabilização civil e criminal.

 Em conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário.

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 07 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 937465 Nr: 53360-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLGCDS, IGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON HAAS DE 

OLIVEIRA - OAB:17.684, ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO - 

OAB:4496/MT

 Processo nº. 53360-50.2014 - Código 937465.

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Em que pese a alegação de inépcia da inicial pelo requerido em sede de 

contestação, não verifico nenhuma mácula que possa caracterizar a 

alegada inépcia, já que da narrativa dos fatos concluem-se logicamente os 

pedidos. Assim, afasto a preliminar.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 
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o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

23.10.2018, às 13:30 horas. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas, independente de 

intimação, salvo se o contrário requererem.

 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.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 705737 Nr: 184-64.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAR, SRDAR, JTR, RRDA, MHRL, JGR, ABR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT, WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA 

BARROS - OAB:9383, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:196/MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:5.714/MT, 

WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3.743/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17.133/MT

 Portanto, firme nas razões expostas, com o devido respeito à requerente 

e ao seu douto advogado, convenço-me de que não houve a alegada 

união estável. Por conseguinte, julgo improcedente o pedido formulado na 

inicial.Nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, declaro 

resolvido o mérito do processo.Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujas obrigações ficam sob a 

condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1124953 Nr: 20908-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDC, FRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 33.

 Proceda-se com a consulta de informações sobre o atual endereço da 

Sra. Antonieta Sousa Barbosa, no BacenJud.

 Sendo encontrado endereço diferente do que consta nos autos, cite-se a 

Sra. Antonieta Sousa Barbosa, conforme despacho de fl. 25.

 Caso contrário, intime-se a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1115907 Nr: 16982-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDOCR, DRDOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fl. 37.

 Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando as informações sobre 

possíveis saldos referentes a FGTS, de titularidade do devedor e 

esclarecendo que, em caso de resposta positiva, o valor deverá 

permanecer bloqueado para saque, até que sobrevenha orientação em 

sentido contrário, com vista a garantir pagamento de pensão alimentícia.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 360252 Nr: 30137-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAGA VINICIUS PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:14294-E, CARLOS ALBERTO PRADO - 

OAB:4.910/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11150/MT, MARCOS TOMÁS 

CASTANHA - OAB:4.575 - MT, WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA 

- OAB:17059/MT

 Processo nº. 30137-78.2008 – Código 360252

 Vistos.

 Tendo em vista o prazo de suspensão requerido à fl. 239 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, 03 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1107983 Nr: 13852-29.2016.811.0041

 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: OMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13852-29.2016.811.0041

 Código 1107983

Vistos,

 Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, proposta por 

Olirio Marques da Silva, em face de Sunamita da Cruz Carvalho Marques 

da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

A demanda fora distribuída por dependência, para este juízo, ao processo 

código 916293, entretanto, em 28.04.16, foi determinado o apensamento 

aos autos da referida ação, ou seja, Ação de Alimentos.

Em análise ao sistema, verifico que o processo código nº 916293 – Ação 

de Alimentos – foi extinto sem julgamento de mérito, em 29.05.2018, visto 

que a parte requerente pediu desistência da ação.

 Destarte, considerando que estes autos foram distribuídos em 

20.04.2016, deixo de determinar a sua redistribuição pelo sistema de 

Protocolo Judicial Eletrônico (PJE), sendo que a Portaria nº 554/2016 – 

PRES, determinou que apenas os processos distribuídos a partir do dia 

07.11.2016, deveriam ser protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

 Assim, passo à análise do pedido de tutela antecipada, formulado à fl. 23.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 275 de 672



 No que se refere ao pedido para que a requerida não proceda a venda do 

imóvel situado na Rua Quinze, Quadra- 60, Casa 09, Bairro Altos da Gloria, 

entendo que a questão precisa ser melhor analisada, após o contraditório, 

porque não há informação suficiente que permita ao juízo aferir o pedido 

de liminar, sem ouvir a parte contrária, até porque não comprovou a 

existência do referido bem.

 Portanto, na ausência de elementos seguros, indefiro a antecipação dos 

efeitos da tutela.

 Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 11 de outubro de 

2018, às 14h00min. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, 

por intermédio de advogado, sob pena de revelia.

 Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 30.07.2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 341523 Nr: 11800-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCR, HCR, GCR, KLDSCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9.127 MT, DANIELA FRATA DOS SANTOS - OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RIZENTAL R. 

CARVALHO - OAB:7969/MT

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte autora para que venha aos 

autos requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento do presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 943559 Nr: 56625-60.2014.811.0041

 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: ÍDBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352, ADRIELLE TERÇARIOL MARQUES DOS REIS - OAB:22813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FÉLIX 

GONÇALVES - OAB:20.567, CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - 

OAB:10.574 MT, JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS - OAB:12425, 

LUZIA FÉLIX GONÇALVES - OAB:17.280

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Processo nº. 56625-60.2014.811.0041.

Código 943559

 Visto.

 Vieram-me conclusos os autos, em razão da petição de fls. 266/270, 

onde a parte requer tutela de urgência. Entretanto, segundo dispõe o 

parágrafo único do art. 299, do Código de Processo Civil, essa questão 

deve ser apreciada pelo Tribunal: “Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito”.

 Nesse mesmo sentido, o ensinamento de Tereza Arruda Alvim Wambier e 

outros coordenadores, em Breves Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil, RT pág. 780: “A competência para outorgar tutela 

jurisdicional satisfativa ou cautelar em seara recursal é, ressalvada 

disposição especial, da competência do tribunal competente para examinar 

o mérito do recurso”.

 Além de faltar competência a este juízo, o processo está apto a ascender 

ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e urge que assim seja 

feito, sob pena de protelar a análise do mérito do recurso.

 Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

 Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1121092 Nr: 19294-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSDS, TSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10.10.2018, às 13h30min. A parte ré não abdica do depoimento da 

parte autora. Mantenho as demais disposições do despacho de fl. 62.

 Nada mais.

Sergio Valério

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002419-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUANY SANDRE DE MORAES (REQUERENTE)

TALYTA SANDRE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. D. M. (INVENTARIADO)

N. T. V. D. M. (INVENTARIADO)

KATIA CRISTINA RAMALHO VALIM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

N. T. V. D. M. (HERDEIRO)

V. V. D. M. (HERDEIRO)

 

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: 1002419-40.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: TUANY SANDRE DE MORAES Endereço: RUA J, 75, TERRA NOVA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-399 Nome: TALYTA SANDRE DE MORAES 

Endereço: RUA J, 75, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-399 Parte 

Ré:Nome: KATIA CRISTINA RAMALHO VALIM Endereço: RUA CAPITÃO 

MENEZES, 1681, PRAÇA SECA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21320-040 

Nome: VINICIUS VALIN DE MORAES Endereço: RUA CAPITÃO MENEZES, 

1681, PRAÇA SECA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21320-040 Nome: 

NATALIA TERNOVOI VALIM DE MORAES Endereço: RUA CAPITÃO 

MENEZES, 1681, PRAÇA SECA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21320-040 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(S) EVENTUAIS 

HERDEIROS/INTERESSADOS, que encontra-se, atualmente, em lugar 

incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência 

e/ou providências que entender pertinentes, de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito: Despacho: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

Numero do Processo: 1002419-40.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TUANY 

SANDRE DE MORAES, TALYTA SANDRE DE MORAES INVENTARIADO: 

KATIA CRISTINA RAMALHO VALIM, VINICIUS VALIN DE MORAES, 

NATALIA TERNOVOI VALIM DE MORAES Vistos, etc. Defiro o pedido de 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação, de acordo com a real capacidade financeira do 

espólio, a ser apurada nos autos. Outrossim, atento ao que consta dos 

autos, até o momento, e, em observância, ainda, dos artigos 659, 664 e 

665 do CPC, por haver interesse de menores de idade, é possível o 

prosseguimento do inventário, a priori, pelo rito de arrolamento comum, art. 

664 do CPC, mais simplificado do que o inventário ordinário. Assim sendo, 

e, ressalvando, neste caso, a eventual modificação/substituição, para o 

regulara prosseguimento e conclusão do processo, nomeio inventariante 
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KÁTIA CRISTINA RAMALHO VALIM, Id 11617912 - Pág. 3, e, embora 

dispensável (art. 664 do CPC), poderá ser lavrado termo de compromisso, 

se necessário, mediante simples requerimento na Secretaria desta Vara 

Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à pendência referente a 

débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a 

conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista 

que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” E mais, 

conforme bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive 

em relação ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que a 

inventariante/nomeada, comprove a existência ou não de registro de 

testamento em nome do de cujus, em observância do Provimento n. 

56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, é de incumbência da inventariante, complementar a inicial 

conforme exigido pelo Provimento 56/2016-CNJ, em relação a testamento, 

ratificando ou retificando as declarações apresentadas, com a indicação 

ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e pedido de 

adjudicação ou plano de partilha, em observância, ainda, do artigo 1.829 

do Código Civil. Citem-se os herdeiros, conforme se requer no Id 11617912 

- Pág. 3, “d”, pelo correio, e, quanto a publicação de edital, observando-se 

o inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar o prosseguimento deste 

feito e manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, havendo 

interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, dê-se vista ao Ministério 

Público, e, em seguida, voltem conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se. Assinado eletronicamente por: ALBERTO 

P A M P A D O  N E T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 2 2 0 1 7 1 4  1 8 0 3 1 4 1 3 3 3 4 4 2 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9 8 7 6 5  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 8 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016581-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. A. (RÉU)

H. S. A. (RÉU)

M. C. A. (RÉU)

M. A. D. S. A. (RÉU)

F. C. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAIANA APIO OAB - MT0016103A (ADVOGADO)

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1016581-40.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: LINA 

COSTA DE MORAES Endereço: RUA TREZENTOS E QUINZE, 19, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-365 PARTE REQUERIDA: Nome: MARISTER 

COSTA ARMOA Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 01, qd 15, 

RESIDENCIAL DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-323 Nome: 

FERNANDA COSTA ARMOA Endereço: RUA TREZENTOS E QUINZE, 19, 

qd 103, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-365 Nome: HASNANDA 

SOUZA ARMOA Endereço: RUA VINTE E TRÊS, 24, quadra 43,, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-794 Nome: HASDONE SOUZA 

ARMOA Endereço: RUA VINTE E TRÊS, 24, qd 43, JARDIM VITÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-794 Nome: MARIA APARECIDA DE SOUZA 

ARMOA Endereço: RUA VINTE E TRÊS, 24, qd 43, JARDIM VITÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-794 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificado, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto nas CERTIDÕES 

neste processo CERTIDÕES ID. 14263375 e 14142142. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,8 de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Marya 

Santanna de Souza /GESTORA JUDICIAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1236998 Nr: 17210-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIS POLEZI - 

OAB:80348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 17210-65.2017 (Cód. 1236998)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista as disposições do art. 485, §4º, do NCPC, manifeste-se o 

requerido objetivamente acerca da petição de fl. 48, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o seu silêncio importar na presunção de 

aquiescência à pretensão da autora.

Às providências.

Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 3828 Nr: 10813-20.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pinheiro Figueiredo, ESPÓLIO DE JOÃO 

FIGUEIREDO FILHO, HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO, T. C. F., 

ANITA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, SOLANGE MARQUES DE ALMEIDA 

FIGUEIREDO, FRANCISCO SALVADOR DE MATTOS, LUIZ CLÁUDIO 

JAQUES, GABRIELA DA SILVA GOMES, MARIANA DA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA VIALOGO DA 

CUNHA - OAB:7516/MT, ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - 

OAB:5932/O, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O, 

GILMAR VIANA MOURATO - OAB:14265-A, KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263, MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - OAB:10.950/MT, 

MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14.170/MT, 

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169/MT, ROSANGELA PIVA 

MORATO - OAB:12504, SAMYA KELMA QUINTEIRO GOMES NERY - 

OAB:15.166-MT, Thiago Quinteiro Almeida - OAB:, THIAGO 

QUINTEIRO ALMEIDA - OAB:15.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para que aguarde o prazo requerido até 30/08/2018. Era o que tinha 

a Impulsionar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022045-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1022045-45.2018.8.11.0041 

VISTOS, ETC. Primeiramente necessário ressaltar que o presente 

processo deverá tramitar com prioridade, nos termos da Lei 10.741/03, art. 

71 do Estatuto do Idoso c/c art. 1.048, I, do CPC. Anote-se, inclusive, na 

autuação, para os fins de direitos. Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação 

de Alimentos proposta por Luiz Inácio de Almeida em face de Benedita 

Auxiliadora de Figueiredo, ambos qualificados nos autos, sob os 

argumentos, em síntese, de que viveu em união estável com a requerida 

por aproximadamente 20 (vinte) anos e que da união não tiveram filhos. 

Relata que a requerida possui crises de esgotamento físico e mental e em 

uma das crises de sua companheira, esta ligou para o irmão e ele, 

acompanhado da polícia, a levou para sua residência. Informa que após 

afastarem a requerida do local, retiraram também o requerente, o qual, a 

partir de então, passou a residir de aluguel. Esclarece que é idoso, padece 

de doença grave e aufere o valor de R$ 1.141,00 (um mil cento e quarenta 

e um reais), fruto de sua aposentadoria, o qual é insuficiente para arcar 

com todas as suas necessidades, inclusive a aquisição de medicamentos. 

Dessa forma, pede a concessão da tutela de urgência antecipatória a fim 

de que sejam fixados alimentos provisórios no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais). Instruiu o pedido com os documentos necessários 

a propositura da ação. É o relatório. Decido. Inicialmente, importante 

registrar que a obrigação alimentar entre cônjuges (e companheiros) é 

proveniente do dever de mútua assistência e solidariedade (art. 1.566, III e 

1.694, ambos do Código Civil). Todavia, saliento que para ser cabível o 

pedido de alimentos é imperioso seja plenamente comprovado que o 

requerente necessite dos alimentos, bem como mister considerar também 

os recursos financeiros da alimentante, observando-se, assim, o binômio 

possibilidade/necessidade. Desta feita, verifica-se que a situação 

noticiada nos autos necessita de dilação probatória, sendo prematura a 

fixação de alimentos neste momento processual, considerando que 

sequer foi angularizada a relação processual. Ademais, embora o 

Requerente seja idoso e alegue gastos/despesas além de seus recursos 

econômicos, constata-se que o mesmo é aposentado, podendo, com maior 

razão ser oportunizado o contraditório. Ademais, passaram-se dois meses 

da ocorrência dos fatos (separação de fato), consoante depreende-se do 

Boletim de Ocorrências acostado no ID 14281296. Corroborando o 

entendimento, colaciono o seguinte julgado, in verbis: “(...) Para 

concessão de alimentos provisórios, ainda que em nível de cognição 

sumária, é indispensável a demonstração de que a alimentanda não é 

auto-suficiente no seu sustento, bem como acerca das possibilidades do 

alimentante. Necessária a ampla dilação probatória, a fim de propiciar 

plena análise dos fatos”. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077200442, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/07/2018) Outrossim, 

importante ressaltar que não há provas acerca da possibilidade da 

requerida, devendo ainda ser levado em consideração que a mesma 

também possui problemas de saúde, conforme noticiado pelo próprio 

requerente (crises de esgotamento físico e mental). Dessa forma, por ora, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 02/10/2018 às 13:30 horas. 

Cite-se a Requerida e intimem-se as partes, o requerente através de seu 

d. patrono, para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência do requerente em extinção e arquivamento do feito 

e a da requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito em substituição legal

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015983-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

03/10/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 8 de agosto de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017969-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. R. M. (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA QUE TOME CIÊNCIA DA DECISÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021612-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIVAGO MEDEIROS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOSE DE FARIA OAB - GO18670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES ALVES RIBEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

NEREIDE DE MEDEIROS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

KELLY CRISTINA BORGES RIBIEIRO TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NARJARA DE MEDEIROS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (CUSTOS LEGIS)

LUCIENE ALVES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS DO MANDADO DE CITAÇÃO, CARTAS 

PRECATÓRIAS E ROGATÓRIA, UMA VEZ QUE, A PARTE PODERÁ 

RETIRAR OS DOCUMENTOS EXPEDIDOS NESTA SECRETARIA E 

APRESENTAR AS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS OU 

SOLICITAR O ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, E-MAIL E/OU MALOTE DIGITAL, APÓS AS CUSTAS SEREM 

JUNTADA NOS AUTOS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025855-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONATO CASSIMIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEONATO CASSIMIRO DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

EVELINE SOUZA FRAGA PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA (HERDEIRO)

EDNEI ALENCAR DOS SANTOS (HERDEIRO)

GIULIANO ARAKEN SILVA (HERDEIRO)

INGRID PEREIRA SILVA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LANA FATIMA LEITE DE MEDEIROS (HERDEIRO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (CUSTOS LEGIS)

EMANUELLI AMORIM MONTENEGRO DA SILVA (HERDEIRO)

FIAMMA FATIMA SILVA (HERDEIRO)

 

"Vistos, etc... Determino ainda, que a inventariante providencie a juntada 

do recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, 

junte também aos autos, certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados."

Ato Ordinatório 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)

 

"Vistos, etc... 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."

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024824-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

MARCIA APARECIDA BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome da falecida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se a 

parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

08 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023548-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO SAMPAIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULITA BERENICE DE SOUZA (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. 

Intime - se a requerida para que cumpra o acordo no prazo de 5 (cinco) 

dias e para que se manifeste nos presentes autos. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023251-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DO CARMO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SALES MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a 

existência de valores a título de PIS/PASEP, bem como seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome da falecida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se o 

autor para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 08 de 

agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 800867 Nr: 7297-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS, PDFFM, 

LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, 

CAROLINE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Dê - se vistas ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 802738 Nr: 9204-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSPM, EFSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDOM, EMDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580, MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - 

OAB:3817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499

 Vistos, etc.

Autos nº 802738

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19/10/2018 às 

13h30m, conforme requerido às fls.124, item “c”.

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 855037 Nr: 57532-69.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MGDSB, RMDSS, JMDSS, JMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 855037

Em relação ao pedido de divórcio, determino a citação da Requerido via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código 

de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública 

como curador especial do Requerido.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 9241-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Arquive - se os presentes autos com as anotações de praxe, tendo em 

vista que já houve o transito em julgado da sentença.

Às providências necessárias.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 746403 Nr: 43610-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 196, dê - se vistas ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090424 Nr: 6301-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VANILDE COMINATTO DE ANDRADE, MARIA 

EVANGELISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA 

MAGALHÃES FANAIA - OAB:10.439-MT, REGINA CELI SILVA PEREIRA 

- OAB:6589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1090424

Defiro requerimento de fl. 91, intime - se pessoalmente os herdeiros 

Leonardo Junior Alves da Silva Ferreira e Renata Viana Ferreira para se 

manifestarem nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

 Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 432870 Nr: 12535-06.2010.811.0041

 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: JPSV, ASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:OAB/MT 11.242, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, Reinaldo Camargo do Nascimento - OAB:OAB/MT 

2.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 432870

Intime-se a parte Autora, por meio de seus advogados, para requerer o 

que entender de direito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de arquivamento.

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 761591 Nr: 14070-96.2012.811.0041

 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: JFFS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Autos 761591

A Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. (fls. 15, item “II”).

Oficie-se a POLITEC, a fim de agendar perícia de exumação de cadáver, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de crime de desobediência.

Com a data da exumação nos autos, intime-se o Estado de Mato Grosso e 

o Município de Cuiabá, por meio de seus procuradores, para providenciar 

meios para o recolhimento do material na data da exumação e realização 

do exame de D.N.A., com o material coletado na exumação, seja por 

laboratório próprio, conveniado ou particular, arcando com todos os 

custos necessários ao procedimento da realização do exame de D.N.A.

Em atenção ao Ofício n.º 143/2014/DMML/COM/SAF (fls. 34), para a 

realização da exumação marcada, notifique-se:

i) A Autoridade Policial;

ii) O Laboratório próprio, conveniado ou particular, por meio de seu 

representante, para comparecer no ato;

 iii) As Partes: Jefferson Francisco Ferreira dos Santos e sua genitora, 

Senhora Lucinei Ferreira dos Santos, possibilitando a localização exata do 

sepultamento dentro do cemitério;

 iv) A administração do Cemitério Recanto da Saudade – Várzea Grande 

(fls. 14).

 Por fim, intime-se a parte Autora, para que apresente no mínimo 03 (três) 

familiares de linhagem primária para a coleta sanguínea, conforme 

documento de fls. 64.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.
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Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 715535 Nr: 9727-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILLYN THUANY ALVES DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 715535

Verifico que a Exequente obteve a maioridade civil, conforme se verifica 

no documento de fls. 09.

Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da Exequente, para regularizar sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo Civil. (art. 485, 

IV, do NCPC).

Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar a Exequente 

para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 

485, IV, do NCPC).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 322151 Nr: 23776-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJAS, LJAS, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAF, MEF

 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: MÔNICA APARECIDA 

MAGALHÃES FANAIA - OAB:10.439-MT

 Vistos, etc.

Código: 322151

Determino a intimação pessoal os exequentes, no endereço de fl. 120, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a 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 encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 350044 Nr: 20427-34.2008.811.0041

 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: JOSÉ LUCAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELZA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14465-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 350044

Vistos, etc.

Intime-se o Inventariante para providenciar:

a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias 

de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002;

b) – certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome da de cujus.

c) – as ultimas declarações com o balanço dos bens patrimoniais em nome 

do inventariante e da falecida, considerando requerimento de fl. 569.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

 Por fim, volte os autos conclusos para deliberação.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 745419 Nr: 42555-43.2011.811.0041

 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: JUSTIANE DO PRADO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROTEDIS DO BOM DESPACHO SILVA FILHO, 

BIANCA AUXILIADORA BOM DESPACHO E SILVA, ROBSON ADRIANO 

BOM DESPACHO E SILVA, VIVIANE KARINA BOM DESPACHO E SILVA, 

MARCOS AURELIO BOM DESPACHO E SILVA, JORGE MARCIO BOM 

DESPACHO E SILVA, EROTIDIS MARILDES BOM DESPACHO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB:MT-12372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:MT/ 13.548, CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, 

JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053-B/MT, KARLA PALOMA 

BUSATO - OAB:11775/MT, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 745419

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.010, § 1º do NCPC.

Em seguida, considerando a desnecessidade de realizar juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, § 3º do NCPC), remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intimem-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.: 849694 Nr: 52862-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA , patrono 

da exequente, para em 5 dias, manifestar sobre o RENAJUD NEGATIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 715534 Nr: 9701-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETADSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDA

 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: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 715534

Verifico que a Exequente obteve a maioridade civil, conforme se verifica 

no documento de fls. 10.

Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da Exequente, para regularizar sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo Civil. (art. 485, 

IV, do NCPC).

Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar a Exequente 

para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 

485, IV, do NCPC).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238582 Nr: 7534-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KKOP, GOP, MCDO, GOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8655/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIANA ALMEIDA 

GIRALDELLI, para devolução dos autos nº 7534-79.2006.811.0041, 

Protocolo 238582, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720157 Nr: 15596-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADN, PVADN, KDSRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA VALENTIM DA 

SILVA - OAB:198/RO

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS AZEVEDO DO NASCIMENTO, 

Filiação: Maxuell Alves do Nascimento e Katia de Santa Rosa Azevedo, 

data de nascimento: 10/05/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido PAULO VITOR 

AZEVEDO DO NASCIMENTO, Filiação: Maxuell Alves do Nascimento e 

Katia Azevedo Alves do Nascimento, data de nascimento: 09/02/1999, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES acima 

qualificados, para regularizarem suas representações processuais, sob 

pena de extinção.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 720157Verifico que os credores 

obtiveram a maioridade civil. (fls. 12 e 13).Desse modo, intimem-se 

pessoalmente o Senhor Lucas Azevedo do Nascimento e o Senhor Paulo 

Vitor Azevedo do Nascimento, para regularizar suas representações 

processuais sob pena de extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, 

§1º, inciso I, do Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC). Em caso 

de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo legal mínimo, 

n o s  t e r m o s  d o  p a r á g r a f o  a n t e r i o r . 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 Execução de Alimentos, ingressada por Lucas 

Azevedo do Nascimento, Paulo Vitor Azevedo do Nascimento e Katia de 

Santa Rosa Azevedo, em face de Maxwell Alves do Nascimento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33796 Nr: 7342-25.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS LUCENA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MARCIO CASTRO E 

SILVA - OAB:20671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXSSANDRA RODRIGUES DE 

ARRUDA, Cpf: 80769527191, Rg: 1050582-2, Filiação: Conceição 

Rodrigues de Arruda, data de nascimento: 25/04/1977, solteiro(a), 

professora. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos, ingressada por Rafaella Rodrigues 

Marques e Alexssandra Rodrigues de Arruda, em face de João Carlos 

Lucena Marques.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 33796Intime-se pessoalmente a 

Exequente, 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 Min is tér io  Públ ico .Por  f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de novembro 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, 07 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.: 333069 Nr: 3773-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGG, FTEM, FTEM, FNEM, STFGEM, FFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTFEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e o que mais dos autos consta, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intime-se. Isento de custas e verba honorárias, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes.Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas de estilo.P. R. I. C.Cuiabá-MT, 

08 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 729785 Nr: 25807-33.2011.811.0041

 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: MKN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKHK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA RECOLHER AS CUSTAS 

PROCESSUAIS DA CARTA PRECATÓRIA DE GOIÂNIA-GO, UMA VEZ QUE, 

A MESMA PODERÁ SER RETIRADA NESTA SECRETARIA COM PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA DA MESMA, OU 

ENCAMINHAR POR E-MAIL/MALOTE DIGITAL, APÓS AS CUSTAS SEREM 

JUNTADAS NOS AUTOS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342764 Nr: 12952-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. L. C. A., LAURA LARA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LEITE DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURA LARA CURVO, Cpf: 

01282191144, Rg: 1738340-4, Filiação: Benedito Cacio Maia Curvo e de 

Eliane Borges de Lara Curvo, data de nascimento: 12/09/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, Telefone 9913-6267. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos Provisórios interposta 

por Laura Lara Curvo em desfavor de Benedito Leite de Almeida Junior.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos nº 342764Verifico que o Executado 

fora preso na data de 09.11.2017 (fls. 145 - verso), e que até a presente 

data não há informação quanto a sua liberação, ou não, do Centro de 

Custódia da Capital.Desse modo, certifique-se a Senhora Gestora quanto 

a liberação do Executado, uma vez que se trata de processo que merece 

a prioridade devida, pois envolve Interesse de Menor e Réu Preso, que 

consta, inclusive, com tarja preta, conforme estabelece a C.N.G.C.Por 

consequência, REVOGO a decisão que decretou a prisão do Executado 

(fls. 55/57), devendo ser expedido ofícios ao Comando Geral da Polícia 

Militar e à Polinter, a fim de recolher eventuais mandados de prisão civil em 

aberto.Defiro o pedido da Defensoria Pública e determino seja intimada 

pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018. Luís Fernando Voto KircheJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776202 Nr: 29498-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDA, MARINEI GUARIM FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NERES DE ALMEIDA

 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): MARINEI GUARIM FERNANDES, Cpf: 

02279986183, Rg: 15428834, Filiação: Faustino Guarim Fernandes e 

Natalia Gaudencio Fernandes, data de nascimento: 04/12/1987, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimaraes-MT, Telefone 9902-3976. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Marinei 

Guarim Fernandes em desfavor de Rodrigo Neres de Almeida.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 776202Intime-se pessoalmente a 

parte Exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Min is tér io  Públ ico .Por  f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 914001 Nr: 39503-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11.646

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) JOSÉ MARCIO DE 

OLIVEIRA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1318912 Nr: 12908-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CESAR DE ARRUDA - 

OAB:10533/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Divórcio Litigioso

Autos n.º 1318912
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Proceda-se pesquisa via INFOSEG, a fim de localizar o endereço do 

requerido.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 238365 Nr: 7355-48.2006.811.0041

 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: EMDA, JCMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 238365

Proceda-se pesquisa via INFOSEG, a fim de localizar o endereço do 

Senhor Julio Cezar Monteiro de Almeida (fls. 106), atual curador.

Com o endereço nos autos, intime-o para que esclarecer sobre a situação 

da interditada, Senhora Maria Auxiliadora Monteiro de Almeida, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com as informações nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1056115 Nr: 49189-16.2015.811.0041

 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: LCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS CREY ARRUDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19146/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - 

OAB:20.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvarino Rodrigues de 

Arruda - OAB:OAB/MT 1754

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte requerente, para 

que, em 05 dias, proceda a juntada da certidão de nascimento, já que 

conforme petição de pág 52 o prazo para retirar era o dia 13/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 852449 Nr: 55253-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBAR, MARIA LINDALVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 Certifico que nesta data afixei nos átrios do Fórum o edital retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032020-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CERQUEIRA CALDAS (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 : 

1032020-28.2017.8.11.0041. REQUERENTE: NILCE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BENEDITO CERQUEIRA CALDAS Vistos, etc. Trata-se de 

ABERTURA E REGISTRO DE TESTAMENTO proposta por NILCE DE 

OLIVEIRA em face do falecimento de BENEDITO CERQUEIRA CALDAS. 

Preliminarmente a autora requereu a prevenção dos presentes autos no 

Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, 

por tramitar ação de inventário sob o nº 1019792-55.2016.811.0041, 

envolvendo o mesmo objeto e as mesmas partes da presente ação 

naquela Vara. Requereu a abertura e registro do testamento. Juntou 

documentos. Decisão declinando a competência dessa Vara e remetendo 

os autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões 

para que seja juntado ao processo nº 1019792-55, Id. 11903251. No Id. 

12174647, decisão determinando o retorno nos autos para o juízo da 5ª 

Vara Especializada de família e Sucessões. É o sucinto. Assim, 

considerando que se trata de ação de inventário e de abertura de 

testamento em face do falecimento de BENEDITO CERQUEIRA CALDAS 

referente ao mesmo objeto e as mesmas partes, é licita a cumulação das 

ações, mesmo por economia processual e eficácia do processo. Desta 

feita, com o fim de evitar decisões conflitantes, tenho que é necessário 

invocar o instituto da conexão, conforme jurisprudência abaixo: 

PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. ART. 103 DO CPC.. CONCEITO 

ABRANGENTE. EVITAR DECISÕES DIVERGENTES. NECESSIDADE. 

CONVERSÃO EM RETIDO E REUNIÃO DOS AGRAVOS. IMPOSSIBILIDADE. 

EM SE TRATANDO DA POSSIBILIDADE DE CONEXÃO, A FIM DE EVITAR 

DECISÕES CONFLITANTES SOBRE UMA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA, 

QUANDO SE CONSTATA A POSSIBILIDADE DE SE ENSEJAR À P ARTE 

LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO; IMPÕE-SE O EXAME DA 

MATÉRIA DESDE LOGO, VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. .NOS TERMOS 

DA SÚMULA 235 DO STJ: "A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO 

DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO". O CONCEITO DE 

CONEXÃO É MUITO MAIS ABRANGENTE DO QUE A DEFINIÇÃO 

CONSTANTE NO ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PODENDO 

SER INSTRUMENTAL OU PROBATÓRIA, COM PONTOS EM COMUM, TENDO 

EM VISTA A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. AINDA 

QUE NÃO HAJA, EM TESE, IDENTIDADE DE OBJETO OU CAUSA DE PEDIR, 

HAVENDO A POSSIBILIDADE DE SEREM PROFERIDAS DECISÕES 

INCOMPATÍVEIS ENTRE SI, EM JULGAMENTOS DIVERSOS, ACERCA DA 

MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA MATERIAL, MOSTRA-SE NECESSÁRIA A 

REUNIÃO DOS PROCESSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

PROVIDO.TJ-DF - Agravo de Instrumento : AI 81927220088070000 DF 

0008192-72.2008.807.0000 (grifo nosso). O artigo 55 do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe litteris: “Art. 55. Reputam-se conexas 

duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.”. No caso presente, são duas ações com a mesma causa de pedir e 

as mesmas partes. Deste modo, o objetivo da norma inserta no art. 55, 

bem como no disposto no art. 55, §3º, do CPC, é evitar decisões 

contraditórias; por isso, a indagação sobre o pedido ou a causa de pedir, 

que o artigo por primeiro quer que seja comum, deve ser entendida em 

termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que 

os faça passíveis de decisão unificada. A conexão de causas se opera 

toda vez que o julgamento de uma das demandas possa entrar em conflito 

com o de outra demanda na qual seja exigida a solução de questões 

idênticas ou comuns, haja ou não identidade de objeto e de sujeito ativo ou 

passivo da relação de direito processual. Existindo conexão, necessário 

se faz a determinação de reunião das ações para que sejam decididas 

simultaneamente, evitando-se a ocorrência de decisões conflitantes, 

contraditórias. Posto isto, nos termos do art. 55 do CPC, a fim de evitar 

decisões contraditórias ou conflitantes sobre a mesma relação jurídica, 

declaro a conexão entre os autos de nº 1019792-55.2016.811.0041 da 

Primeira Vara de Família e Sucessões com os presentes autos. Isto posto, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para continuar processando 

esta demanda, e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, 

consoante se depreende os termos do inciso II do artigo 66 e o caput do 

artigo 951 do Código de Processo Civil, determinando, nos moldes do 
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inciso I e parágrafo único do artigo 953 do Código de Processo Civil, a 

expedição de ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as cópias necessárias. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015763-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO LORENO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNETH LIMA DE LARA MARTINS (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 : 

1015763-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE MARCIO LORENO DE 

MORAES REQUERIDO: EDNETH LIMA DE LARA MARTINS Vistos, etc. Esse 

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 analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade dos menores, 

aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, e ainda 

observando que o requerente é assessor parlamentar, arbitro alimento 

provisório no importe de 7% dos rendimentos do requerente, valor este 

que entendo o mais adequado observando que o plano de saúde da ex 

convivente e da filha do casal já são descontados do subsidio do 

requerente, possibilitando a satisfação mínima das necessidades da filha, 

cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser 

depositado na conta a ser apresentada pela genitora. Designo audiência 

de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/10/2018 às 

14h00m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024689-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA ESPINDULA (REQUERENTE)

D.H.L.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVITON SEBASTIAO MORAES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1024689-58.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante, prestando as informações. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017797-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. R. D. F. (REQUERENTE)

M. C. R. D. F. (REQUERENTE)

R. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. R. D. F. (REQUERIDO)

R. L. R. (REQUERIDO)

M. C. R. D. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1017797-36.2018 VISTOS, ETC. 

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. Pois bem. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem”, na 

qual a pretensa companheira incluiu o falecido no polo passivo da 

demanda e os herdeiros do de cujus no polo ativo. Nas ações de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem, o polo 

passivo da ação deve ser composto pelos herdeiros do falecido e não 

pelo próprio falecido (art. 1.829, do CC). Verifica-se da certidão de óbito 

do de cujus (Id. 13785349) que ele deixou 2 (dois) filhos. Embora a 

aventada viúva tenha incluído os filhos no polo ativo, deverá emendar a 

peça de ingresso e deslocá-los para o polo adverso, pois trata-se de 

litisconsórcio passivo necessário (art. 114 e art. 115, parágrafo único, do 

CPC) e, portanto, a citação de todos os herdeiros é requisito 

indispensável. Em igual sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 

POST MORTEM. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 

2. HERDEIROS. LEGITIMIDADE PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DE 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. 3. 

UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. ART. 5º DA LEI 

Nº 9.278/1996. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. 

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 5. REQUERIMENTO DA PARTE 

AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 

1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 

Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi 

devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a 

autorizar o conhecimento do Recurso Especial, não havendo que se falar 

em ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A jurisprudência deste Tribunal 

possui entendimento de que os herdeiros possuem legitimidade para 

figurarem no polo passivo de ação de reconhecimento e dissolução de 

sociedade de fato, porquanto "o deslinde da causa poderá afetar a sua 

esfera jurídico-patrimonial, qual seja o quinhão de cada um" (RESP n. 

956.047-RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, DJe 

15/03/2011). (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.078.591; Proc. 2017/0072540-4; 

GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 20/02/2018; DJE 

01/03/2018; Pág. 1564) Desta forma, intime-se a interessada, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, colocando no polo 

passivo da presente ação todos os herdeiros do de cujus, como os pais 

ou irmãos do falecido, indicando, inclusive, o endereço onde possam ser 

encontrados, devidamente qualificados, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e, na sequência, voltem-me à conclusão. 

Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018. Elza Yara 
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Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018705-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018705-93.2018.8.11.0041 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 13913721 - "VISTOS, 

ETC. (...) De outro norte, necessário salientar que o 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 ele 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, 8 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020372-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. Y. K. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILISA EMI SEIKE OAB - SP179670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. K. M. (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 

14518701, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não havendo 

manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da 

C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 8 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: 1009493-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. F. D. (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 1009493-48.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13131972, que 

INDEFERIU a tutela urgência pretendida, bem como para comparecer à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 

20/09/2018, às 15:20h, neste Fórum da Capital, portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público e testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando 

sua ausência em extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 8 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006687-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ROSSI ZITELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA (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 1006687-40.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 12861329, bem como 

para comparecer à audiência ali designada para o dia 20/09/2018, às 

15:40h. Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. O. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT0020797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. R. V. (RÉU)

A. A. R. 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 1007776-98.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 12839425, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

20/09/2018, às 14:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018514-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATHIA CRISTIANE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP356435 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. G. (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 

14583285, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 8 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: 1006998-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. L. C. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA XAVIER CHECCHIN OAB - 829.321.581-04 (REPRESENTANTE)

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 1006998-31.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 12818789, que DEFERIU 
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parcialmente a liminar para minorar os alimentos,bem como para 

comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 20/09/2018, às 14:40h, neste Fórum da Capital, portando todos 

seus documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)

(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de prévio depósito 

de rol, importando sua ausência em extinção e arquivamento do processo. 

Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019233-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES DA SILVA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SOARES DE CAMPOS SILVEIRA (REQUERIDO)

LAURENTINA SOARES LOPES (REQUERIDO)

ALCINA DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

JOAMIL SOARES DE CAMPOS (REQUERIDO)

JOARY SOARES DE CAMPOS (REQUERIDO)

BENEDITO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

LUCINDA SOARES DE PAULA (REQUERIDO)

ELOINA DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

JOACI SOARES DE CAMPOS (REQUERIDO)

JOSE PINHEIRO DA SILVA NETO (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 das certidões negativas 

de ID 14566328; 14533687; 14393501; 14334230; 14334179 e 14231513, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016582-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

C. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14610647, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 8 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008994-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILAYNE CARVALHO STEINMETZ (REQUERENTE)

MARIELY CARVALHO STEINMETZ (REQUERENTE)

GABRIEL STEINMETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros OAB - MT0008635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n. 1008994-64.2018 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

verifico que a peça vestibular veio desacompanhada de declaração de 

hipossuficiência dos autores, não obstante haja pedido de Justiça Gratuita 

no bojo da petição. Também constato que inexiste a comprovação da 

condição de herdeiro do requerente Gabriel Steinmetz e que a inicial não 

fora instruída com os documentos essenciais para o seu regular 

processamento. Desta feita, tratando-se de pedido de alvará, no qual os 

requerentes pretendem seja autorizado o resgate das joias empenhadas 

junto à Caixa Econômica Federal, mister sejam acostados os contratos de 

penhor correlatos, ou que seja demonstrada a impossibilidade de fazê-lo. 

Anoto, ainda, que tão logo sobrevenha aos autos os contratos, deverá ser 

efetuada a retificação do valor da causa. Da mesma forma, ressai da 

certidão de óbito acostada a peça de ingresso, ID. 12595252, que a extinta 

deixou bens a partilhar, portanto, torna-se imperioso que sejam acostados 

aos autos documentos que demonstrem a inexistência de outros bens, 

sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente. Assim, faculto a emenda à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que sejam sanadas as 

anomalias apontadas, sob as penas da lei. Às providências. Cuiabá/MT, 08 

de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006135-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ZONOECE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 as respostas aos ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas se manifestar e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022011-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022011-70.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14559663, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

04/10/2018, às 16:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). 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, 8 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021185-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. V. C. (REQUERIDO)
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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 1021185-44.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14558500, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

04/10/2018, às 16:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012300-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 772380 Nr: 25486-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM, EDRJDCJ, IMDC, HGLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8.764/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ISIS MARIMON - 

OAB:3434/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:OAB/MT 16.735, 

MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 Processo nº. 25486-61.2012 (Cód. 772380)

VISTOS, ETC.

Indefiro o requerimento formulado às fls.1378/1384, uma vez que já foi 

objeto de deliberação no Agravo de Instrumento, cuja cópia do r.decisum 

encontra-se encartada às fls. 954/959, bem assim dos Embargos de 

Declaração correlato ao alusivo recurso, fls.968/971.

Outrossim, considerando que a entrega da prestação jurisdicional por este 

juízo (Vara Especializada de Família e Sucessões) encerrou-se em virtude 

da sentença transitada em julgado, determino a secretaria, que proceda 

com o desentranhamento da peça imbricada às fls.1378/1384, e, na 

sequência, a entregue ao seu subscritor, no intuito de evitar ainda mais 

tumulto no processo, haja vista que atualmente está tramitando neste feito 

tão somente o cumprimento de sentença relativo aos honorários 

advocatícios sucumbenciais.

Por conseguinte, vale a pena mais uma vez frisar, que pretendendo a 

requerente acionar judicialmente o Estado de Mato Grosso em razão de 

sua resistência ao cumprimento do comando judicial, deverá intentar com a 

ação própria junto à unidade judiciária competente, eis que a esta 

Especializada compete, “processar e julgar os feitos referentes à família e 

sucessões e conhecer das causas relativas a menores, nos casos 

previstos no Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em 

se tratando de criança e adolescente que não se enquadrem nas 

hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal e cartas precatórias cíveis de 

sua competência.(...)”(Resolução n.º11/2017/TP).

Derradeiramente, cumprida a deliberação supra, manifeste-se a exequente 

em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 991277 Nr: 19124-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFG, GFG, MLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA DA CRUZ - OAB:15918, 

VIVIANE MARIA MARTINS DE ALMEIDA - OAB:14.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - 

OAB:3575/MT, Patrick Alves Costa - OAB:7.993-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente a fim de promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicando 

bens à penhora e/ou adotando providência efetiva e apta ao 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção, nos termos do 

Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe assegurado o direito de retomar a 

execução, por meio de petição instruída com a Certidão de Crédito a ser 

expedida, assim que encontrados bens passíveis de constrição, nos 

termos do referido provimento.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002529-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008476-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L FERNANDO MARQUES DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

ALEX AMADEU SILVA OAB - MG153085 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado Regional Tributário do Posto Fiscal de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação 

das mercadorias apreendida ilegalmente e descritas no Termo de 

Apreensão e Depósito n. 1125260-5. Extraiam-se cópias desta decisão, 

encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica 

interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, 
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da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Sem custas e 

honorários. P.I.C. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010663-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. E. T. B. (REQUERENTE)

D. E. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013308-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037542-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (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: 1016707-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS OAB - 

SP371543 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020248-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RAMOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018/O-O 

(ADVOGADO)

ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA OAB - MT19203/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO OAB - MT0007626A 

(ADVOGADO)

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018021-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETH CAMPOS DE SIQUEIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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: 1010904-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLENCO CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

SOBRENCO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

CONSTRUTORA TARDELLI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ NEVES DAL POZZO OAB - SP300646 (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1275116 Nr: 29564-25.2017.811.0041

 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: MUNICIPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN PAULA ALVES MODESTO 

DA COSTA - OAB:10.730/MT, NESTOR FERNANDES FIDÉLIS - 

OAB:6.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação está tempestiva. Sendo assim, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 427378 Nr: 9685-76.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 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: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 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.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, proceda-se as anotações necessárias, 

remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1270762 Nr: 27930-91.2017.811.0041

 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: MIRIAM CAVALCANTE VITORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1270762 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o petitório de fls. 120/121.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784012 Nr: 37785-70.2012.811.0041

 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: JAIR PEDRO DORATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MENEZES - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 784012 – Procedimento ordinário.

Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 132, intimem-se a filha do de cujus ali 

mencionada e demais herdeiros para, manifestarem interesse na 

sucessão processual e promoverem 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.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 888355 Nr: 22123-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISEORENE CANAVARROS BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono os autos intimando parte autora para tomar ciência acerca do 

desarquivamento do processo e manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 370108 Nr: 6758-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 357319 Nr: 27609-71.2008.811.0041

 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: SAMUEL MANOEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. DE CARVALHO 

OLIVEIRA - OAB:10155 MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 357319 – Procedimento ordinário.

Vistos, etc.

Tendo em vista o falecimento do autor noticiado em fl. 126, intime-se o 

patrono para, juntar nos autos a respectiva certidão de óbito, bem como, 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1052076 Nr: 47441-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PIRES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Autos n.º 1052076 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 960564 Nr: 5059-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ARAUJO BARROS, LUCIA MARIA 

MARQUES DE MOURA, MANOEL RODRIGUES NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Autos n.º 960564 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1123104 Nr: 20084-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILES FREITAS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscilla Carvalho da Cunha - 

OAB:15893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, REJEITO as argumentações de fls. 43/45, bem como, 

homologo os cálculos presentados à fl. 20.No mais, expeça-se ofício 

requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso a fim 

de que seja determinada a formação do Precatório, consoante o disposto 

no art. 910, do CPC, encaminhando-se em anexo toda a documentação 

pertinente, inclusive esta decisão.Em seguida, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 18705 Nr: 4459-81.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR DA CUNHA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 18705 – Execução

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843374 Nr: 47298-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MARIA DE SOUZA ABUCHAIN, INÊS MONTEIRO 

DA SILVA, JOANITA LIMA DOS SANTOS, IVONE NICOLOTTI FERRI, 

JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA, LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA, 

NÁDIA PRADO MOURA BIANCARDINI, MARCILENE DE FREITAS OLIVEIRA 

ALMEIDA, MARIZETH MAZARELO DA CRUZ NASCIMENTO, ZIRLEY 

RUFINO DA SILVA BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 843374 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433898 Nr: 13165-62.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ROSALIA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST.

 Autos n.º 433898 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 
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o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1007085 Nr: 26376-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 1007085 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, razão pela 

qual devem ser conjuntamente analisados.

Inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 

14:30 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que 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, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1056933 Nr: 49532-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO, EDSON 

RODRIGUES SALGADO, ELLIS BENTO DE OLIVEIRA, JOSÉ FRANCISCO DE 

ALMEIDA, NESTALDINA RIBEIRO CROZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Autos n.º 1056933 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045469 Nr: 44102-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACI BOTELHO DE ARAUJO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos nº 1045469 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 115/121, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 122/124v).

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 combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778644 Nr: 32052-26.2012.811.0041

 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: SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO 

SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS ( SEFAZ )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE JOBIM ROESSLER - 

OAB:184986/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, fincado no disposto no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Condeno a autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 

85 do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo.P.I.C.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 891375 Nr: 24122-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 
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GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 891375 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1129402 Nr: 22769-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1129402 – Processo de execução.

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, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838037 Nr: 42760-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MACHADO GUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - 

OAB:10.435 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Autos n.º 838037 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Traslade-se cópia do v. acórdão encartado às fls. 259/264 para este 

feito, intimando-se, em seguida, a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 854619 Nr: 57150-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CASSIA MARQUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 854619 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 446881 Nr: 21091-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO DE CARVALHO, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT, FÁBIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RAYMUNDO 

NICODEMOS - OAB:9.136 - MT, SERGENON COELHO FERREIRA - 

OAB:11787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, REGINA 

MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Autos n.º 446881 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1300515 Nr: 8618-95.2018.811.0041

 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: LATICÍNIOS AMAZÔNIA VERDE LTDA - ME, ARION 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16.671A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1300515 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intime-se a parte 

impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 720395 Nr: 11671-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMAQ MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOULART NETO - 

OAB:187592/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Autos n.º 720395 – Mandado de Segurança.

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora a manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento, o qual deverá 

ser procedido, independente de nova determinação, em caso de inércia da 

parte interessada.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776531 Nr: 29851-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTINO GOMES NETO

 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 776531 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.

Após, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 835086 Nr: 40293-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS LEONARDO CESAR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT, PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 835086 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro, intimem-se os requeridos para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 354759 Nr: 25241-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABOR DE FESTA DISTRIBUIDORA DE SALGADOS 

LTDA, RAUL RIBEIRO LIMA NETO, MARIA IZABEL DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Nunes - OAB:11.398, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Intimar o advogado exequente, DR. ANTONIO NUNES, para, no prazo de 

05 dias, juntar aos autos cópia legível de seus documentos pessoais, 

onde consta nº do seu CPF, eis que constitue dado necessário para a 

expedição da RPV, referente aos honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433898 Nr: 13165-62.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ROSALIA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST.

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 28.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747595 Nr: 44848-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RODRIGUES DA SILVA, ELISANGELA DOS 

ANJOS SOARES FARIAS, JOÃO MARCELO DE SOUZA, LUCIANO DOS 

ANJOS GARCIA, LUIZ CARLOS MEZZOMO, JANE FERNANDES CORREA 

CLARO, MARIA TEREZINHA FÁTIMA FERREIRA MENDES, SILVIA 

SOCORRO DE MOURA, RAIMUNDA VIEIRA GONÇALVES, ROSANGELA 

FERREIRA DA SILVA, EDILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 924224 Nr: 45991-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOSHINOBU NARITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 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.: 855401 Nr: 57846-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THELMA MARIA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891800 Nr: 24422-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA 

ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960113 Nr: 4857-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714/MT, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16.704 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Corrêa do Espírito Santo - OAB:OAB/MT 14133

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050598 Nr: 46704-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR DA SILVA AVALOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054338 Nr: 48505-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RODRIGUES BENEVIDES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064749 Nr: 53094-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURICIO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128915 Nr: 22554-61.2016.811.0041

 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: ECSON JUNIO FERREIRA, EDILSON MAURO FERREIRA, 

ANDERSON PEREIRA GONÇALVES, JOSÉ JULIO SARAT, THELMO SILVA 

GOMES, CELSON YOSHIGI FUJII, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM, 

RICARDO GONÇALVES DE ALMEIDA, GILMAR SALDANHA DUARTE, ARLI 

JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843935 Nr: 47806-71.2013.811.0041

 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: JOSE NILDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT, VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Chaves Bezerra - 

Procurador Federal - OAB:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Sem custas e honorários 
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advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 34802 Nr: 2650-81.1981.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, 

JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, DARCY RODRIGUES DE 

ALCANTARA, FRANCESCO GARATTI, ESPÓLIO DE MANOEL RODRIGUES 

DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT, DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO - OAB:1222/MT, 

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - OAB:72758, SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113, YOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:758/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

tomar conhecimento do termo de penhora no rosto dos autos fls. 763.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011475-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AMARAL ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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 SENTENÇA Processo: 

1011475-68.2016.8.11.0041. AUTOR: FABIANA AMARAL ANDRADE RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. FABIANA AMARAL ANDRADE 

ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora 

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 a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou 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 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, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido, 

apresentou contestação, alegando preliminarmente prescrição quinquenal 

e a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema 

Prisional/Penitenciário; no mérito, afirmou que os servidores do Poder 

Executivo, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela 

improcedência da demanda (ID. 1843652). Réplica à contestação acostada 

no ID. 1864887. É a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se 

de ação de declaratória 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 analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “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 21/07/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. 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 
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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 a 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. 

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 
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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 

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) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006185-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTERO DE ARRUDA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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 SENTENÇA Processo: 

1006185-72.2016.8.11.0041. AUTOR: CARLOS ANTERO DE ARRUDA 

CASTRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. CARLOS ANTERO 

DE ARRUDA CASTRO ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 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 o Supremo 

Tribunal Federal por meio de Repercussão Geral, firmou 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 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, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e 

demais vantagens. Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 2057871 foi 

indeferida a liminar pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou 

contestação, alegando preliminarmente prescrição quinquenal e a 

reestruturação da carreira dos profissionais do Desenvolvimento 

Econômico e Social; no mérito, afirmou que os servidores do Poder 

Executivo, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela 

improcedência da demanda (ID. 3254702). Réplica à contestação acostada 

no ID. 3311038. É a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se 

de ação de declaratória 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 analise do mérito da 
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demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “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 05/05/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. 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. 

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) 
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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 

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) 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 
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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

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008549-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE ALMEIDA MORAIS (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: 

1008549-17.2016.8.11.0041. AUTOR: MARIANA DE ALMEIDA MORAIS 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. MARIANA DE ALMEIDA 

MORAIS ajuizou a presente ação de cobrança, em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora 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 a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou 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 ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação e indenização por danos 

morais. Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 1468800 foi indeferida 

a liminar pleiteada. Devidamente citado o requerido apresentou 

contestação, alegando preliminarmente) a prescrição do fundo de direito e 

prescrição quinquenal; no mérito, afirmou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV em razão da reestruturação da carreira dos 

servidores públicos municipais e os seus proventos eram pagos no dia 20 

de cada mês, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

3223335). 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 analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “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. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. 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 
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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 municipal, no qual se engloba a 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. 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: 
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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 

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) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014839-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIL CARMO PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 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 SENTENÇA Processo: 

1014839-48.2016.8.11.0041. AUTOR: RONIL CARMO PINHEIRO RÉU: 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. RONIL CARMO PINHEIRO ajuizou a presente 

ação de declaratória com cobrança, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, 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 todas as instâncias jurisdicionais, 

incluindo a Corte Superior, 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 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, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens. Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o 

requerido, apresentou contestação, alegando preliminarmente sua 

ilegitimidade passiva e a prescrição quinquenal em razão da 

reestruturação da carreira dos professores da educação superior da 

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; no mérito, afirmou que 

os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

3261882). 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 
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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 analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Preliminarmente, o Estado alega ilegitimidade passiva em figurar no polo da 

lide, entrementes, o e. TJMT em decisões análogas ao objeto principal da 

presente demanda consignou que “[...] Mesmo sendo a Universidade do 

Estado de Mato Grosso-UNEMAT, fundação pública com personalidade 

jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato 

Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o 

responsável principal pela receita da instituição, bem como o ordenador da 

despesa com pessoal desta.” (Apelação / Remessa Necessária 

46671/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017). Assim, este 

juízo reverbera a mesma premissa da legitimidade de fato do Estado na 

demanda. Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição 

quinquenal, acentuou que a legislação que regulamenta a 

reestruturação/reformulação de determinada carreira do funcionalismo 

público, não deve ser o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional, à medida que não é possível afirmar que tal reformulação 

observou plenamente a defasagem na remuneração do servidor, em razão 

de possível erro na aplicação da metodologia de conversão de Cruzeiros 

para Real. Com efeito, “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 31/08/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. 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. 

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 
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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 

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 
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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) 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: 1000403-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA FERREIRA BADRAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023978-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/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: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: 1034437-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, pela fundamentação supra, ACOLHO os embargos 

declaratórios oferecidos e, por consequência, condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa – a ser dividido entre os vencidos -, 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. No mais, a sentença permanece como lançada. 

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: 1012015-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO JEREMIAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Atento à manifestação do Impetrante acerca do 

descumprimento da liminar, e confrontando-a às informações anexadas 

pelo Impetrado (Id.14571327), constato que a assertiva do Impetrante não 

merece prosperar, uma vez que a decisão proferida por este Juízo 

(Id.14110986) determinou que o Impetrado não obstasse a expedição dos 

CRLVs ao pagamento de multas. De outro giro, em consulta aos extratos 

dos veículos, constata-se a existência de outros impedimentos à 

circulação dos veículos, inseridos por ordens judiciais no RENAJUD. 

Portanto, não é o objeto desta demanda – multas – que impede a obtenção 

dos CRLVs, de modo que, neste momento fático e processual, não 

vislumbro descumprimento de decisão anteriormente proferida. Intimem-se 

desta decisão. Na mesma oportunidade e coroando à vedação à decisão 

surpresa, intime-se o Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a omissão de fatos relevantes ao deslinde da 

demanda, a dedução de pretensão contra fato incontroverso, a 

provocação de incidente manifestamente infundado e proceder de modo 

temerário em seu ato processual. 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: 1021515-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CBC TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011549-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-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. Revisitando os autos, conjuntamente à manifestação 

Id. 14102386, constato que o relatório da decisão Id. 14078531 incorreu 

em erro material, uma vez que indicou equivocada o Autor como 

Embargante. Assim, chamo o feito à ordem para fazer constar o “Estado 

de Mato Grosso” como Embargante na decisão Id. 14078531. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016049-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEON LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE TEREZINHA LEON LEITE OAB - 284.821.581-04 (CURADOR)

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante desses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA almejada. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como 

verdadeira a insuficiência de recursos da Parte Requerente para o 

pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria 

Federal no Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar contestação. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019459-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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:Vistos, etc. Consoante à manifestação (Id.14416771), intime-se 

o Requerente para que comprove a realização do pedido administrativo do 

benefício aqui pleiteado. 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: 1019188-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUNILSON DE FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 NLJ 4141, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017056-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT0006737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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 NSD 3836, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 
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documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018751-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDE ANCORA MT IMPORTADORA EXPORTADORA DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: "Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante nestes autos de Mandado de Segurança impetrado por 

DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. Por consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008927-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE TRANSPORTES E CONSULTORIA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: "Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no 

Termo de Apreensão e Depósito n. 1129278-2, ratificando a liminar outrora 

concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 

2009.P.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017223-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTRES ACADEMIA LTDA (IMPETRANTE)

MTRES FIT LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. Analisando os autos, constato que a Impetrante 

apresentou em sua fundamentação tão e somente acerca da ilegalidade 

da apreensão de mercadorias para o percebimento de valores pelo Fisco, 

enquanto o seu pedido nada tem a ver com a ilegalidade da apreensão de 

mercadorias, mas sim quanto às causas de suspensão do crédito 

tributário consubstanciado nos TADs 1133579-9 e 1133579-5, que não 

constaram em sua fundamentação legal. Portanto, tem-se que a Impetrante 

não preencheu adequadamente o pressuposto processual elencado no 

inciso III do artigo 319 do CPC. Desta forma, intime-se a Impetrante para, 

nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, fundamentando juridicamente o seu 

pedido, sob pena de indeferimento da inicial, 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: 1018165-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO 

GOVERNO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "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: 1016142-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. LEANDRO DOS SANTOS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA OAB - DF23803 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que os documentos 

anexos estão em desconformidade com a Resolução nº 04/2016-TP, uma 

vez que estes não estão descritos resumidamente o seu conteúdo, isto é, 

não identificado o seu objeto, mas somente com números. 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 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010858-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILER MIRANDA DE CAMPOS (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 02/10/2018 às 12h40min (doze 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). 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: 1002765-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GUSMAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007551-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER LIMA DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005205-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022761-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE LOURDES GAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(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:X POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O 

PEDIDO da presente ação para determinar ao Requerido que tome todas 

as providências necessárias para que o Requerente receba o atendimento 

na modalidade de atenção domiciliar no âmbito do Sistema único de Saúde, 

com a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos (equipe 

multidisciplinar – fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, médico 

generalista/neurologista), conjuntamente à família, ratificando a tutela 

provisória outrora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% 

sobre o valor da causa. Transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002722-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LUCIA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0011711A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014833-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE MORBECK VIEIRA (AUTOR)

JUDITH DA SILVA MORBECK (AUTOR)

BENEDITO MORBECK CRUZ (AUTOR)

FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA MORBECK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024821-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA CASELLA MORA (IMPETRANTE)

HERBERT MORA CASELLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ BABY (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. ESPÓLIO DE ADELINA CASELLA MORA impetrou o 

presente Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE, objetivando a concessão da liminar, ante a 

ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante e pelo perigo da demora. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente 

mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente 

ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024471-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANIEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA OAB - MT16628/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:Diante desses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação 

da tutela. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos das Partes Requerentes para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, apresentar defesa. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024610-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de que seja 

permitido à Parte Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, 

placas QBW 0925, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024571-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TUCAIMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014939-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024826-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J A Q DA SILVA TRANSPORTES EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)
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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:Diante 

do exposto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR, 

para suspender o recolhimento do tributo de ICMS da Impetrante pelo 

Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, 

determinando que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração 

normal e no Recolhimento mensal de ICMS, nos moldes art. 131 e 132, 

inciso IV do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4º, inciso II da 

Portaria 144/2006 Expeça-se mandado. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005446-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SOARES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS OAB - MT17030/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1087047 Nr: 4759-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIAGO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - OAB:12.742/MT, 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868101 Nr: 8039-89.2014.811.0041

 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: GENIVALDO MEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LEONARDO RODRIGUES CALDAS - 

OAB:113.756/RJ, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Considerando que o nome do patrono da parte requerida estava 

equivocadamente anexado à parte autora, não houve a devida intimação 

da mesma. Sendo assim, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte requerida para tomar ciência da sentença de fls. 160/169.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868414 Nr: 8293-62.2014.811.0041

 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: ELIAS SILVA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RODRIGUES CALDAS 

- OAB:113.756/RJ, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Certifico que decorreu, sem manifestação, o prazo para o impetrante se 

manifestar sobre a sentença de fls.154/158. Sendo assim, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte impetrada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 881963 Nr: 17993-62.2014.811.0041

 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: DENY OLIVEIRA LIMA, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por DENY OLIVEIRA LIMA, e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos 

cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 07 de agosto de 

2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717158 Nr: 10928-21.2011.811.0041

 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: HIVONETT DE CARVALHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSITENCIA 

SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOLANGE DE 

HOLANDA ROCHA,  para  devo lução dos  au tos  n º 

10928-21.2011.811.0041, Protocolo 717158, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 906238 Nr: 34415-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO FERREIRA DA CUNHA, WILMER PEIXOTO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 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):

 Cod. Proc.: 923561 Nr: 45580-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MICHIURA

 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, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 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.: 887142 Nr: 21348-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERISSIMO LEMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867069 Nr: 7236-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MAURO COSTA NUNES, ZILDA CARMELITA DA 

CRUZ OLIVEIRA, EDIR MARIA DE MORAES, CLEUNICE DOS SANTOS 

ARRUDA, ALGEMIRO BENEDITO DE ASSUNÇÃO, LAUDIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO, MÁRCIO JOSÉ PEREIRA, MARIA DEUZANI AMARAL DA 

SILVA, RENATA SANTANA DE SOUZA, CELINA DE FIGUEIREDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865796 Nr: 6225-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORFÍRIO GONÇALVES BOTELHO NETO, BENEDITA 

LUIZA BOTELHO, JOVINA EROTILDES CARVALHO BOTELHO, ANA MARIA 

VIANA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 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.: 747260 Nr: 44501-50.2011.811.0041

 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: JOSE AUGUSTO PRAXEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT, MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja 

restabelecido o auxílio-doença, a partir de 20.09.2011, até que a parte 

autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, bem 

como determino o desconto das parcelas pagas do montante devido, em 

virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença.

 Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os 

honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no 

§ 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o transito em julgado e 

intime-se a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 943851 Nr: 56777-11.2014.811.0041

 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: COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ROBERT NAHRA FILHO 

- OAB:237919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerente ao pagamento de custas processuais bem 
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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).

Interposta apelação, retornem-me os autos para possível retratação. 

(art.485, §7º, CPC/15)

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 885547 Nr: 20226-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, REPRESENT. DA 

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PUBLICO DA POLICIAL JUDICIARIA 

CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pela parte Impetrante DIANE CRISTINA DA SILVA. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897712 Nr: 28087-69.2014.811.0041

 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: TEREZINHA FORTUNATO SOBRINHO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 872064 Nr: 11099-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO TAQUES, ADRIANA GOMES DE SOUSA, 

LUISA ALVES LEITE, JUNIOR CESAR FERREIRA GUIMARAES, JOAO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA, MARIA 

JOSÉ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

No tocante ao crédito principal, este deverá ser apurado através de 

Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1025164 Nr: 34382-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIINHA DE SOUZA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON AKERLEY DA SILVA - 

OAB:8930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:24.799

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore à 

remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença.Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15)Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025164 Nr: 34382-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIINHA DE SOUZA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON AKERLEY DA SILVA - 

OAB:8930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:24.799

 Considerando o retorno os 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

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017278-61.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(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. Ciente da interposição 

do Agravo de Instrumento n. 1007771-05.2018. A decisão firmada nos 

autos foi mantida pela Eminente Relatora do Agravo de Instrumento, 

condicionando, entretanto, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, o “gozo 

do benefício ao prévio recolhimento de caução idônea a fim de garantir a 

reversibilidade da medida aos cofres estaduais”. Portanto, intime-se a 

parte autora, por meio de seus advogados, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, ofertar a caução. Quanto ao juízo de retratação, mantenho a decisão 

atacada por seus próprios fundamentos. As informações foram prestadas 

em apartado. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021024-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAONA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO)

LISANDRA PRATES MANSOR OAB - MT22311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022981-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME (IMPETRANTE)

MINERACAO AVANTE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Considerando que nas informações prestadas o ESTADO DE 

MATO GROSSO informa a existência de litispendência, manifeste-se o 

impetrante sobre o fato, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, colha-se o parecer do Ministério Público. Após, 

conclusos. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009311-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027779-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINHO MACEDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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: 1036023-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARQUES FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Em que pese já tenha sido realizada uma perícia médica nestes 

autos quando tramitava na Justiça Federal, verifico o requerimento das 

partes quanto a realização de nova perícia, tornando-se necessária a 

produção de prova pericial, razão pela qual passo a sanear o feito. 

Inexistindo a alegação do réu de vício, quer da relação processual, quer 

do procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como, 

pela análise do feito, ter verificado a regularidade do processo sob todos 

esses aspectos, declaro-o saneado. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade laboral da Parte Autora, bem como que a 

mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, motivo pelo qual 

DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os ditames 

dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos), diante da complexidade da matéria. Nos termos do artigo 

373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS 

produzir a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade 

da justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, 

trazendo as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 
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trabalho. Designo o dia 05/11/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos), por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do NCPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO 

QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as 

lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022730-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, 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: 1023689-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA VENZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Com razão o MUNICÍPIO DE CUIABÁ no petitório de ID 

10395857. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do 

art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020120-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CASSIA E AMORIM BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031377-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017821-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MOREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017821-98.2017.8.11.0041. REQUERENTE: VALMIR MOREIRA BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 9922861, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, I do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020111-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1020111-86.2017.8.11.0041. AUTOR: AGROMERCANTIL CENTRO OESTE 

LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025021-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por PAULO ROBERTO 

RONDON SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV – 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o 

pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado 

quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão do benefício. Não foi possível 

vislumbrar a hipossuficiência alegada uma vez que ausente aos autos os 

holerites do Requerente. Da mesma forma, observo que o Requerente não 

juntou os seus documentos pessoais e comprovante de endereço. Deste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da 

economia processual, faculto ao Requerente emendar a inicial para 

comprovar a hipossuficiência alegada e juntar os documentos 

mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023044-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIERRY TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (RÉU)

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1023044-66.2016.8.11.0041 AUTOR: THIERRY TADEU NASCIMENTO 

QUEIROZ RÉU: MUNICIPIO DE CUIABA, FUNDACAO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS 

HOSPITALARES - EBSERH Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013564-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021441-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO PINHO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1021441-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 11360953, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, I do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024075-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE GALVAO OAB - MG128863 (ADVOGADO)

EMILIANE SANTOS SILVA OAB - MG162835 (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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096956 Nr: 9281-15.2016.811.0041

 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: ORLANDINA DIAS MOTA MARIANO GALDINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO, MARIA ROSALINA DA SILVA, 

JOSEFA DA COSTA ALVES, EUZA ESPIRITO SANTO DE SOUZA 

BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, PEDRO 

ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11.483/MT, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 

8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação está tempestiva. Sendo assim, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174414 Nr: 22722-83.2004.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SILVA SODRÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ 

ALVES DE LIMA, MIGUEL SIGER, ELOI NERES DOS SANTOS, JOÃO NEVES 

DE SOUZA, CÍCERO PEREIRA DE LIMA, LEDA PICCOLI VICARI, ADELINO DE 

LIMA, PAULO TADEU DA SILVA PEDRA, ANGELO CARLOS VICARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE - 

OAB:PROCURADOR DO E, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO 

ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSÉ 

ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A, MANOEL ANTONIO DE 

REZENDE DAVID - OAB:6.078/MT, PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13.796/MT, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13796, ROGÉRIO 

BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, ROSANGELA DA 

SILVA CAPELAO - OAB:8944/O

 Certifico que a contestação está tempestiva. Sendo assim, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729589 Nr: 25602-04.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSÉ DE ANDRADE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242

 Certifico que a contestação está tempestiva. Sendo assim, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1036063 Nr: 39610-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTARCILIO SEREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para se manifestar 

acerca da petição de fls.277/283.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 900396 Nr: 30133-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LEÔNCIO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 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 necessár ias no 

sistema.Intime-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 949883 Nr: 60280-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILSON FERREIRA DE SOUZA, SABINO FERREIRA 

DE FRANÇA, RODINEI DE ALMEIDA, BENEDITO CLÁUDIO DE CARVALHO, 

SILVIO MANOEL DOS PASSOS, WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA, 

ADAUTO DE FREITAS PRIMO, ELSON VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI HERMÍNIO TOMÉ - 

OAB:10.437-B, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

O presente feito retornou do E. TJMT onde foi julgado o Agravo de 

Instrumento interposto.

Então, de acordo com o Art. 144, III, do Código de Processo Civil, 

declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de 

parentesco/afins com Desembargador Márcio Vidal, Relator do recurso.

À Secretaria Unificada para encaminhamento ao meu substituto legal.

Publique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 867767 Nr: 7739-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDSON DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DIAS SARDINHA 

SEGURASSE - OAB:161.187/RJ, NOILVIS KLEN RAMOS - OAB:OAB/MT 

13.100

 Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito 

líquido e certo, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para garantir a 

permanência do Impetrante EDSON DE BRITO no concurso público 

decorrente do Edital nº 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 

2013, com sua participação nos testes físicos, bem como sua participação 

nas demais fases, se aprovado nos testes físicos. Nestes termos 

confirmo a liminar de fls. 69/70, tornando-a defitinitiva.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 
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Grosso.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 824458 Nr: 30517-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ALZIRA DE 

SOUZA BERNEGOZZI, INÊS GAIESKI, ISIS MENDES CORREA DE MORAES, 

JANAÍNA LISBOA, LIDIANE ZOBOLLI, LUIZ FORNAZIERI, MARIA SALETE 

TONIAL, MARIA SUELY TEIXEIRA DIETERICH, MARISTELA ANA CAMINEIRO 

TEREBINTO, MAURA PURESA RIBEIRO NEGRI, NEIVA APARECIDA 

VIZENTIN, NEUZA GAIESKI DINIZ, ROSEMEIRE PARADA PERINGER, PAULA 

KARINI UTUARI VICENTINI DE OLIVEIRA, VERA LUCIA FIGUEIREDO FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por APARECIDO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA e OUTROS, arguindo a existência de 

obscuridade e contradiçao na decisão que julgou procedente o processo 

com a análise do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 177/183. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865559 Nr: 6047-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MARQUES DE PAULA SAUDAÇÕES, JOANA 

D'ARC DOS SANTOS NASCIMENTO, MARIA ELIANE AMBROSIO DA 

COSTA, LUIZ ANTONIO CAETANO, MARINALVA DA SILVA SALVINO 

FIGUEIREDO, MARLENE APARECIDA GOMES CAETANO, PETRONILIA 

PEDROSA DE MAGALHÃES DA SILVA, TEREZINHA MARIA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por GISELE MARQUES DE 

PAULA SAUDAÇÕES e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e 

contradiçao na decisão que julgou procedente o processo com a análise 

do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 218/243. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1063085 Nr: 52392-83.2015.811.0041

 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: ANAMARIA MACHADO COSTA, GUILHERME DE 

CARVALHO BERTOLI, MARCELO MIRANDA MUNIZ, WILSON CIBULSKIS 

JUNIOR, RORIGO AZEM BUCHDID, CARLOS AUGUSTO DO PRADO BOCK, 

NELDER MARTINS PEREIRA, ROGERIO DA SILVA FERREIRA, LUIZ 

HENRIQUE DAMASCENO, FERNANDO FLEURY DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno 

os Requerentes 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. 57.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.: 845589 Nr: 49262-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA GAMA FURRER, ANGELY APARECIDA 

DE ARRUDA, BENEDITA COSTA DE ANUNCIAÇÃO, GENERINDO ALVES DE 

OLIVEIRA, ANTONIO MARTINHO DE SOUZA MEIRA, ANTONIO MARCOS 

DOS SANTOS, JOÃO OLIVEIRA ROCHA, MARLENE PEDROSA DE SOUZA, 

MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO, GEREMIAS XAVIER DOS SANTOS, 

GONÇALINA MARCIA CURVO DE CAMPOS, KEZIAH DO SOCORRO 

BARROS SOUZA, MARIA DULCE DA COSTA, MARINO TAQUES DA 

SILVA, SALVIANO DIAS VIEIRA, TEREZINHA SILVEIRA DE BRITO, 

ROSIMEIRE RIBEIRO RODRIGUES, SIMONE GARCIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT
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 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ANA MARIA DA GAMA 

FURRER e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e contradiçao 

na decisão que julgou procedente o processo com a análise do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 251/276. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 842900 Nr: 46845-33.2013.811.0041

 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: EDENISE FERREIRA MENDES, ELZILA ANA DA CRUZ 

NAZARIO, EURIDES PAES DE OLIVEIRA, EMILIA SEBASTIANA 

GONÇALVES DOS SANTOS, EROTILDES JOSEFA ALMEIDA DA CRUZ, 

ELEUTERIA ZUITA DE FRANCO DIAS, ISLENA JUSTINIANO, ETELVINA 

ALVES FERREIRA, HERMINIA RAMOS DE SOUZA NASCIMENTO, 

HERMELINDA VIANA DE SOUZA, FRANCISCO EUGENIO PEREIRA, 

FRANCELINA VIEIRA DA SILVA, ISABEL MONTEIRO MAGALHÃES, 

ESTEVINA SAMPAIO DE SILVA, ISOLINA CHAVAGLIA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por EDENISE FERREIRA 

MENDES e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e contradiçao 

na decisão que julgou procedente o processo com a análise do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 218/243. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 839171 Nr: 43700-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA GOMES DUARTE, ANA LUCIA DE MORAES 

SOUZA, ANA NERY DE HOLANDA CAMPOS, LUCIANO ARIDIO DE 

BARROS, HERMINIA RAMOS DE SOUZA NASCIMENTO, BENEDITA MARIA 

PEREIRA THEODORO, MARIA PRECIOSA DE OLIVEIRA PERSICI, 

TEREZINHA CECÍLIA DA SILVA, MARIA APARECIDA DE LIMA, ROSA 

MARIA BENEDITA OLIVEIRA DE ALMEIDA, MARIA RAQUEL FERREIRA DE 

ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ANA MARIA GOMES 

DUARTE e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e contradiçao 

na decisão que julgou procedente o processo com a análise do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 201/207. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 829204 Nr: 35019-10.2013.811.0041

 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: ALAIDE MARIA DA SILVA, ADALGIZA FERREIRA DA 

SILVA FILHA, ELENITA MENDES, ELEOZITO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO, IDA 

TIBOLA, ILMA GREGORIO DA COSTA, MÍRIA TIBOLA ROSA, RENIL 

CONCEIÇÃO DE ALMEIDA MACHADO, OVANIL BARROS DE SOUZA, JAIR 

MARTINS BORGES, JANEA MARIA DA CUNHA BORGES, JANUZA 

CIRLENE DA CUNHA, MARTA TIBOLA, REGINA ALMEIDA COSTA, SÔNIA 

RAMOS DOS SANTOS, VERONILDO BENTO DA CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ALAÍDE MARIA DA 

SILVA e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e contradiçao na 

decisão que julgou procedente o processo com a análise do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 208/214. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 897270 Nr: 27772-41.2014.811.0041

 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: GERUCI VIEIRA COSTA, IRACEMA MESSIAS DA SILVA, 

LUZIA SEVERINA DE REZENDE GUIMARÃES, ISTER DOS SANTOS 

TRINDADE, IVONETE VENTURIM VARELLA, LUCIENE MARQUES FONTES 

LARA, ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA, TEREZA DA SILVA FIGUEIREDO, 

ROSILÉIA DE PAULA PACHECO, MARIA ABADIA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por GERUCI VIEIRA COSTA 

e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e contradiçao na 

decisão que julgou procedente o processo com a análise do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 212/218. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 930121 Nr: 49368-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL DE FIGUEIREDO, CARMEN PAES DE BARROS 

CURVO DA SILVA, JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, JOAO BATISTA DE 

OLIVEIRA, JONY SOARES RAMOS, EVA DOS SANTOS GONÇALVES, 

MARLENE RIBEIRO MARQUES, LUIZ RODRIGUES DE MAGALHÃES, 

JUBALDO PARREIRA DA SILVA, LARENICE TAVARES REIS OLIVEIRA, 

LAUZINDA ALVES, MARIA DONATA DA SILVA BORGES, MARILDA DA 

CONCEIÇÃO MAGALHÃES, LUZIA AUGUSTA GOMES, SILVANA MARTIN 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ADIL DE FIGUEIREDO e 

OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e contradiçao na decisão 

que julgou procedente o processo com a análise do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 234/240. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064633 Nr: 53037-11.2015.811.0041

 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: FRANCISCO TADEU DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B
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 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Com 

relação ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

gratuidade de justiça, verifico que o autor não demonstrou a sua 

impossibilidade de recolher as custas e taxas iniciais, razão qual 

mantenho a decisão de fl. 144.Por outro lado, alternativamente o autor 

requereu o pagamento de custas ao final do processo, pedido que defiro 

nesta oportunidade, determinando ao autor que promova o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. 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.: 847553 Nr: 51046-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LEITE DE OLIVEIRA, ANTONIO PEREIRA FILHO, 

CÂNDIDA PAULINA VIEIRA MIRANDA, CRISTINA OLIVEIRA NEVES, EDNA 

APARECIDA VASCONCELLOS ANDRÉ, ELIZETE DE ARRUDA SOUZA, 

EURIPIA MARQUES DOS SANTOS, IVANI BINDANDI MAGALHÃES, JOACI 

JOSÉ DE ALMEIDA, LAÍS APARECIDA VASCONCELLOS ALVES, LULDE 

MENDES MORAIS, MAFALDA LESSI GOMES, MANOEL ABELARDO DE 

SANTANA, MARIA BOM DESPACHO DE OLIVEIRA REZENDE, MAURO 

FERREIRA, MARIA DO CARMO VIEIRA, MARIANA PARREIRA DA SILVA, 

MILTS DE SOUZA LADEIA, MARIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ANA LEITE DE 

OLIVEIRA e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e contradiçao 

na decisão que julgou procedente o processo com a análise do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 206/212. Em seguida, com a devida 

certificação, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 843532 Nr: 47429-03.2013.811.0041

 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: ANA MARIA DA SILVA SANTANA ASSUNÇÃO, CÉLIA 

APARECIDA BONFIM, ELOYNA RIBEIRO, EVANIR EDNA DA SILVA 

AMARAL, JOENIL GONÇALINA DIAS FARIAS, JUREMA MARQUES DE 

ARRUDA, MARIA JOSE DE QUEIROZ, LEONICE RICCI MACENA, MARIA 

APARECIDA MACEDO DOS ANJOS, MARGARIDA DE OLIVEIRA LIMA, 

MARIA GONÇALVES MOTORE, MARIA JOSE MOREIRA, MARIA LUCINETE 

AMORIM, MARIA SOCORRO AISSA, NÉLIO PINHEIRO STROBEL, VARLEY 

RODRIGUES DE FARIAS, TEREZINHA DE OLIVEIRA AGUIAR, MARIA 

EUGENIA DA SILVA SANTANA, MARINA KEIKO BANDO, NERI MIALHO, 

SALETE MARIA MATTANA TESTA, VALDELICE FARIAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ANA MARIA DA SILVA 

SANTANA ASSUNÇÃO e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade 

e contradiçao na decisão que julgou procedente o processo com a análise 

do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Outrossim, decorrido o prazo para eventual proposição de recurso à esta 

decisão, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 938773 Nr: 54025-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1041765 Nr: 42431-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARALI MOREIRA LUZ ZANOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para manifestar-se 

acerca da proposta da perita contábil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919325 Nr: 42985-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 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.: 856006 Nr: 58379-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA JESUS, ENIL BATISTA 

ZATHAR, GILBERTO DE AGUIAR BRANDAO, ODIRSSEIA LUZIA PIRES, 

HERMINIA ALIANA DE ALMEIDA, LUCIA ROSA DOS SANTOS, VALDELINO 

DE OLIVEIRA BARBOSA, GERMINIA LUZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

MIRIAM DE ALMEIDA E SILVA NASCIMENTO, DAISY EVA FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928182 Nr: 48331-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GOMES DE ARRUDA

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845174 Nr: 48885-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO MINIKOSKI CARVALHO

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923683 Nr: 45642-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 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):

 Cod. Proc.: 842698 Nr: 46716-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 947464 Nr: 58821-03.2014.811.0041

 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: JAIME DE FIGUEIREDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da gratuidade de justiça deferida.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.

Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096957 Nr: 9282-97.2016.811.0041

 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: MARIA JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO, EDIDES BENEDITA LEITE, ELENIL 

FRANCISCA DE OLIVEIRA, ILMA LEMES PAULA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099419 Nr: 10372-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CONCEIÇÃO DE BARROS, QUALITY 

FROTAS, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEÇELE MEDEIROS MACHADO 

DE OLIVEIRA - OAB:18315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165056 Nr: 37949-93.2016.811.0041

 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: LEOMAR TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DO 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 13.779-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029120-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIX COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DANIELI VIECILI OAB - 531.551.901-59 (REPRESENTANTE)

HENAIS MICHELINE HOLZ OAB - 650.528.031-68 (REPRESENTANTE)

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A parte autora tem razão no petitório de ID 11601224, pois a 

decisão de ID 9958663 não se refere a estes autos, tendo sido lançada 

equivocadamente. Dessa forma, torno sem efeito o decisum referido. No 

mais, 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 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024757-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMUNDO MOREIRA BRITO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pelo Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 
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ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023578-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

excelentissimo senhor secretario da secretaria de estado de fazenda do 

mato grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: HIPER MERCADO GOTARDO 

LTDA. Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado HIPER MERCADO GOTARDO LTDA. Em petição de (ID 14545222) 

a impetrante comunica sua desistência no prosseguimento da lide. Tendo a 

impetrante se manifestado pela desistência de exercício de seu direito de 

ação antes mesmo da notificação das autoridades impetrada, cabe ao 

magistrado promover a sua homologação e extinguir o processo sem 

análise do mérito. Isso posto, nos termos da fundamentação supra, 

HOMOLOGO a desistência da impetrante no prosseguimento da lide e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas, como 

previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos 

termos da Súmula 105 do STJ. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. Após o trânsito e julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036711-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

diretor da ciretran de cuiabá (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1036711-85.2017.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: PORTO TRANSPORTES LTDA - ME Impetrado: DIRETOR DA 

CIRETRAN DE CUIABÁ Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o 

pedido de desistência do mandamus, formulada pela Parte Autora ao ID. 

11301252 destes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por 

PORTO TRANSPORTES LTDA - ME contrato dito coator praticado pelo 

DIRETOR DA CIRETRAN DE CUIABÁ. Verifico que ainda não houve a 

notificação da autoridade coatora, todavia, ressalto que o mandado de 

segurança não necessita da concordância do impetrado (STJ. REsp 

930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035608-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA CRISTINA PADILHA (IMPETRANTE)

LUZIA APARECIDA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Segurança Publica do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS /SARI/UFMT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1035608-43.2017.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: GRAZIELA CRISTINA PADILHA E LUZIA APARECIDA DOS 

SANTOS Impetrado: GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS /SARI/UFMT E 

SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do 

mandamus, formulada pela Parte Autora ao ID 11242904 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por GRAZIELA CRISTINA PADILHA 

E LUZIA APARECIDA DOS SANTOS contra ato dito coator praticado pelos 

GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS /SARI/UFMT E SECRETARIO DE 

SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Verifico que 

ainda não houve a notificação da autoridade coatora, todavia, ressalto que 

o mandado de segurança não necessita da concordância do impetrado 

(STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016428-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMAR BATISTA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte autora, 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 – 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037868-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MAURA GOMES PAIXAO DOS SANTOS (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 
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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: 1003924-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Educação de Cuiabá (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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, julgo improcedente 

o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, denego o mandado de segurança. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de 

estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021981-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016905-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDO ROMIO OAB - SP201463 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010899-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILENE DE LURDES MARINHO (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:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020770-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014596-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020430-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FURIAMA SANTOS (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:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017445-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (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:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017767-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCOISE DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: 1027980-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PINTO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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: 1037575-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELIO ALVES PEREIRA OAB - GO16589 (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: 1010312-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LEQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (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: 1036425-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (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: 1001331-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE TAUFMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (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: 1020550-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

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: 1018778-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI ALVES DOS REIS MARCILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

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 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017028-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029949-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA MARTINS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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: 1003948-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RIBEIRO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005669-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA SILVANA BESSA CAMPELO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017996-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIL GABRIEL TEIXEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002641-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004597-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIDA POTTKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002601-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALLINE FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

GILSON SANTANA DE AMORIM RAMIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005184-52.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME RICARDO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019062-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO TADEU BEZERRA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/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: Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Everaldo Tadeu Bezerra de Castro em face do Estado de Mato Grosso e 

outros. Instado a efetuar o recolhimento das custas processuais ou 

comprovar sua hipossuficiência econômica para fins de concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a parte Requerente pugnou pelo 

parcelamento dos valores. A Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância 

com as diretrizes do Novo Código de Processo Civil (art. 98, § 6º), 

regulamentou, em seu art. 468, §§ 6º a 8º, a possibilidade de parcelamento 

das custas processuais e da taxa judiciária, nos seguintes moldes: “Art. 

468. Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei. (...) § 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades 

do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente às custas de 

preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e 

não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.” 

Isto posto, com vistas a não inviabilizar o acesso da parte Requerente à 

jurisdição, defiro o pedido de parcelamento das custas processuais e da 

taxa judiciária em 4 (quatro) vezes. Após o pagamento da primeira 

parcela, retornem os autos conclusos para novas deliberações. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020601-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDYL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 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. Com vistas a não inviabilizar o acesso da parte 

Requerente à jurisdição, faculto-lhe o parcelamento das custas 

processuais e da taxa judiciária em até seis vezes, nos moldes admitidos 

pelo artigo 468 da CNGC/MT. Após o pagamento da primeira parcela, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, retornem os autos conclusos para 

novas deliberações. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024252-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO CARVALHO DE BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

(IMPETRADO)

Presidente da Comissão de concursos públicos do INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

 

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: Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro nos artigos 6º, 

§5º e 10, caput, da Lei nº 12.016/2009 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, inciso 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. Publique-se. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013418-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923549 Nr: 45572-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN MARIA PEREIRA FERREIRA, DEODATO 

AQUINO DA SILVA, IRENICE ROSA GONÇALVES PEREIRA, GENY VIEIRA 

DIAS CORREA, JANICE PEREIRA, RUTE CATARINA MAINARDES, ZENIA 

BENEDITA DE SOUZA COSTA, SELMA GODOY MACHADO GNASPINI

 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:

 Certifico que a contestação está tempestiva. Sendo assim, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867073 Nr: 7239-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 328 de 672



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPIA ANTONIA REGINA MORARI, LUIZA DE CAMPOS 

CURADO SANTANA, LEONOR AUGUSTA SAMPAIO DE SOUZA, MILENE 

MARTINHA DE OLIVEIRA, NAILZA BENEDITA DA SILVA, VALDENICE 

MESSIAS DA SILVA, CATARINA RODRIGUES DE SALES MOREIRA, 

LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, AFONSINA VIEIRA DE 

ASSUNÇÃO, PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS, ELAINE 

ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a contestação está tempestiva. Sendo assim, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1051342 Nr: 47117-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE CONCEIÇÃO LEITE PECORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Ainda, de acordo com a jurisprudência do STJ "não há que se falar em 

maltrato do artigo 535 do CPC, quando o acórdão recorridio, ainda que de 

forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento 

da lide. Ademais, o magistado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos deduzidos pelas partes"Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada.Intimem-se.Cuiabá, 7 de agosto de 2018.Paulo Márcio Soares 

de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 857643 Nr: 59874-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA ROSA DA PENHA, AFONSO LEOPOLDINO DE 

OLIVEIRA, ANA RITA DO NASCIMENTO QUELUZ, ANTONIA CATARINA 

DOS REIS, ANTONIO JOAQUIM DE MEDEIROS, BENEDITO DO CARMO 

CAMPOS, BENTO MACIEL, CAROLINA ELEUTERIA MONTEIRO DA SILVA, 

CACILDA MARIA DA SILVA LEITE, CATARINO BENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Vistos.

Manifeste-se o autor acerca das alegações do ente estatal e novos 

documentos (art. 10, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066077 Nr: 53689-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISETE CARDOSO DE MELO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se o credor (art. 10, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1056686 Nr: 49440-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS PIRES, JOÃO 

BATISTA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS, JOSÉ APARECIDO DIAS ROCHA, 

MARIA CATARINA PEREIRA MACIEL, GEOCIMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:12.710/MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1030613 Nr: 37066-83.2015.811.0041

 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: ROGERIO LUIS GABILAN SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos.

Especifiquem as partes acerca das provas que eventualmente ainda 

desejam produzir; detalhando-as e justificando-as.

Após, ao MP.

A seguir, cls para saneador ou julgamento antecipado se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1034496 Nr: 38887-25.2015.811.0041

 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: SONIA MARIA MATOS, GERALDO DE SOUZA MACEDO 

NETO, ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

Nos termos do artigo 10, CPC - maniestem-se os autores acerca das 

alegações e documentos colacionados pelo ente estatal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853219 Nr: 55935-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR SOARES GUIMARÃES, AMILCO DOS SANTOS, 

BENEDITA SEBASTIANA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, DENIZE SONIA 

BRANDÃO CAMPOS, EMILIANO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 993181 Nr: 19966-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA THOMAZ DE AQUINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 7 de agosto de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1026641 Nr: 35127-68.2015.811.0041

 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: VILMA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1043001 Nr: 43006-29.2015.811.0041

 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: LUCIENNE ALVES CORREA, BENAIL PEREIRA DE 

MAGALHÃES, DIVANE BEZERRA DE MELLO, EDER WILLIAN SALVA 

TERRA, FLAVIO DE SOUZA VENTURA, RONDENELLY CESAR MARQUES 

DE ARRUDA, SELMA SANTIAGO DA COSTA , WALMIR MARQUES 

FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 827866 Nr: 33725-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

TOCANTINS -UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRYSIPPO SOUZA DE 

AGUIAR - OAB:4974/TO, ERION SCHLENGER DE PAIVA MAIA - 

OAB:5078, GUILHERME CORREIA EVARISTO - OAB:33791

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 858458 Nr: 412-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEY MAURICIO PEREIRA, JOSÉ CAFASSO PEDROSO 

DE BARROS, ROBSON CORREA RIBEIRO, MOISES DA SILVA FILHO, 

MÁRIO ÉZIO FIGUEIREDO COSTA, JOSÉ LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - PROC. MUNICIPIO - OAB:7892

 Vistos.

Diante do alerta do ente estatal, dando conta de eventual erronia do credor 

em ajuizar o competente pedido de liquidação da sentença, por 

arbitramento, intime-se para manifestação, inclusive acerca dos novos 

documentos carreados (art. 10, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 949115 Nr: 59758-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERNANDES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se o credor (artigo 10, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867775 Nr: 7747-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA, DIONISIO ALVES DE 

ALMEIDA, GONÇALO JOAO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 7 de agosto de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 861371 Nr: 2825-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI CABRAL DE SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ 

MENDONÇA - OAB:2100/MT, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - 

OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Regularize-se o nome dos patronos do credor.

Após, intime-se para manifestar acerca dos novos documentos (art. 10, 

CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004230 Nr: 25245-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO BELLO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, 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 a exigibilidade da obrigação, 

com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1047936 Nr: 45385-40.2015.811.0041

 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: MARILU DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Vistos.

Manifeste-se o autor acerca das alegações e documentos carreados pelo 

ente estatal (art. 10, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003056 Nr: 24745-16.2015.811.0041

 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: GILSON MARCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/09/2010, DJe 15/09/2010).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 987053 Nr: 17175-76.2015.811.0041

 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: FABIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:3.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem manifestação, o prazo para a parte autora 

impugnar a contestação. Que impulsiono esses autos para intimar as 

partes para especificar as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1146408 Nr: 30188-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERÁCLITO FRANCISCO CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para se 

manifestar acerca da petição de fls.272/274, da parte adversa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768143 Nr: 21014-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA APARECIDA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO ARRUDA DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 21014-17.2012.811.0041, 

Protocolo 768143, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852348 Nr: 55160-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI VILELA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853305 Nr: 56016-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL ALVES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela Contadoria, para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada a Resolução nº 115 do CNJ, determino a 

expedição do oficio requisitório (art. 535, § 3º, inciso I, CPC) ao Tribunal de 

Justiça, no valor indicado na planilha constante à fls. 38.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do precatório.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065032 Nr: 53196-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCAS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Em cumprimento ao despacho de fl.242, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para se manifestar acerca da petição de fls.243/262 da 

parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 809482 Nr: 15966-43.2013.811.0041

 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 BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA- 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.035

 Posto isto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para anular o crédito tributário formalizado 

por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1003070-0.Sem custas. 

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor da condenação.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, 7 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012125-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Presidente do Conselho de Contribuinte Pleno (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012125-47.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: DIBOX-DISTRIBUICAO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA IMPETRADO: ILMO. SR. 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE CONTRIBUINTE PLENO Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Dibox – Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda. em face de ato 

supostamente ilegal praticado pelo Presidente do Conselho de 

Contribuintes do Estado de Mato Grosso A impetrante aduz, em síntese, 

que é empresa distribuidora de produtos alimentícios e foi atuada por meio 

da Notificação/Auto de Infração nº 38318000001201651, para que 

recolhesse a importância de R$16.692.485,06 (dezesseis milhões 

seiscentos e noventa e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis 

centavos), por supostamente ter deixado de recolher o ICMS. Afirma que 

apresentou pedido de Revisão Administrativa de nº 5142990/2016 junto à 

Secretaria de Estado de Fazenda, cuja decisão de primeiro grau manteve 

a autuação fiscal, confirmando o crédito tributário. Assevera que, em 

seguida, protocolou Recurso Voluntário nº 5162751/2016 em face da 

decisão de primeiro grau administrativo, perante ao Conselho de 

Contribuintes do Estado de Mato Grosso, órgão colegiado competente para 

julgamento em segunda instância administrativa, nos termos do Art. 971 do 

RICMS, o qual foi apensado gerando o E-Process nº 5254637/2017. Alega 

que referido recurso fora julgado na data de 31 de julho de 2017 de forma 

singular, ou seja, apenas um julgador analisou o recurso, a saber a 

Conselheira Elizete Araújo Ramos, sem haver sujeição da matéria ao órgão 

colegiado. Assim, pugna pela concessão de liminar para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela, com 

a consequente permissão para emissão de certidão negativa ou positiva 

com efeitos de negativa. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, é 

necessário registrar a tempestividade da presente impetração, 

consubstanciada no documento expedido pela própria Secretaria de 

Estado de Fazenda ID nº 13061156, que consignou a ciência do ato coator 

atacado pela impetrante na data de 21/03/2018, sendo que a ação 

mandamental foi protocolada em 07/05/2018, não decorrendo o prazo de 

120 dias estabelecido pela lei 12.016/2009. Para o deferimento de liminar 

em mandado de segurança, a legislação de regência impõe a 

demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 

vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum 

in mora.” Conforme relatado, o presente writ visa que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito na NAI nº 

38318000001201651, até que seja proferida decisão final no processo 

administrativo nº 35162751/2016 pelo colegiado do Conselho de 

Contribuintes da Secretaria Estadual de Fazenda. Dá análise detida dos 

autos, extrai-se que a empresa impetrante faz jus a remessa do recurso 

administrativo ao julgamento pelo Conselho de Contribuintes Pleno, tendo 

em vista que o julgamento foi feito de forma monocrática (DOC. ID nº 

13060550) estando em desconformidade com o artigo 47 da Lei nº 

8.797/08, que estabelece que o exame do caso em apreço deve ocorrer 

perante o Conselho de Contribuintes Pleno em razão do alto valor do 

crédito, senão vejamos: "Art. 47 O Conselho de Contribuintes Pleno 

funcionará composto por 01 ( um) presidente e pelos conselheiros 

indicados na forma do art. 44, sendo 06 ( seis) representantes da receita 

Pública Estadual e 06 ( seis) representantes dos contribuintes, 

reunindo-se me diante convocação da presidência, nos termos fixados em 

regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar 

e julgar nos termos da legislação tributária a Notificação Auto de Infração 

recorrida em crédito tributário original igual ou superior a 10.000( dez mil) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso UIPF/MT" Nesse 

sentido: “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

SENTENÇA CONCESSIVA - JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMA 

MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

PLENO - PENDENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO 

EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.1. O julgamento de forma monocrática ( 

p. 82) e desrespeitou os preceitos da legislação que dispõe no artigo 47 

da Lei nº 8.797/08, que determina que o julgamento se processará perante 

o Conselho de Contribuintes Pleno em razão do alto valor do crédito. 2. O 

inciso III, do artigo 151, do CTN descreve que a reclamação e o Recurso 

Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito 

tributário.3. O Impetrante faz jus a que seu recurso seja submetido ao 
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julgamento pelo Conselho de Contribuintes Pleno, vez que o julgamento foi 

feito de forma monocrática e desrespeitou os preceitos da legislação 

contido no artigo 47 da Lei nº 8.797/08, que determina que o julgamento se 

processará perante o Conselho de Contribuintes Pleno, diante do alto valor 

do crédito. 4. Sentença ratificada.” (ReeNec 87376/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) Por 

conseguinte, uma vez sendo processado o Recurso Voluntário 

apresentado pela impetrante e perante o Conselho de Contribuintes, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele questionado é medida 

natural e automática, tendo por base o art. 151, inc. III, do CTN, estando 

também em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Outrossim, no presente caso não se 

verifica o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário não importa, necessariamente, em 

desconstituição do crédito tributário questionado, eis que possui natureza 

temporária, não implicando em prejuízos ao ente público. Isto posto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar nova admissibilidade e 

processamento do Recurso Voluntário interposto E-Process nº. 

5254637/2017, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário 

constituído por meio da NAI nº 38378000001201651, até o julgamento da 

demanda. Bem com, determino que o requerido se abstenha de negar a 

emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais, 

nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, em função do 

débito discutido neste processo Notifique-se a autoridade coatora para 

que preste informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão 

de representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Cuiabá, 8 de 

agosto de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023145-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo HYUNDAI/HB20 1.0 COMFORT PLUS, Fabricação/modelo 

2015/2015, placa QBZ-6606, RENAVAM nº 01061638518 sem a exigência 

do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020438-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RALED ABDO AMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (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 CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria nº 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. 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: 1007618-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032340-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003983-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014719-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROBERT NAHRA FILHO OAB - PR73536 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003102-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EDIO ZIMMERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038515-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018416-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO COELHO LEAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1018416-63.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 1.000,00; 

IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO COELHO LEAO IMPETRADO: PREFEITO DE 

CUIABÁ FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos 

do processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada. 

DECISÃO: ISTO POSTO, reconheço a prejudicial de mérito atinente à 

decadência, e, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, 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 n. 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. 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. Expedido por Ordem do MM. Juiz Roberto Teixeira 

Seror. Cuiabá, 08 de agosto de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura 

Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6506.

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022383-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MICHELS MARTINS (AUTOR)

WANDER RESENDE MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES OAB - SP83161 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1022383-19.2018.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, 

etc. WANDER RESENDE MARTINS e outra propõem Ação Declaratória de 

Revalidação de Ato Jurídico com pedido de tutela de urgência em desfavor 

do INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT, 

na qual buscam a suspensão dos efeitos do cancelamento do Titulo n. 

003.549, Série B, Livro Fundiário 288, folhas 68, datado de 19/11/2013, em 

favor dos requerentes. Alegam que são legítimos proprietários e 

possuidores do imóvel denominado “Fazenda GOIÁS”, localizada no 

Município de Paranatinga/MT, com área de 1.657.741 hectares, antes 

matrícula n. 6.750, registrada no 1º CRI de Paranatinga/MT, e após 

georreferenciamento, matrícula n. 14.181 (atual). Contam que em 2009 se 

iniciou o procedimento de regularização da área, até então terra pública, 

que tramitou normalmente, sendo autorizada a ocupação pelos autores 

nos termos da Resolução n. 467 de 12/06/2013, publicada no Diário Oficial 

em 17/06/2013, sem interposição de recurso. Narram que a Comissão de 

Licitação de Terras Públicas promoveu a alienação do imóvel, recebendo a 

proposta dos autores, a qual foi devidamente homologada pela importância 

de R$ 297.897.75 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e 

sete reais e setenta e cinco centavos) à vista, conforme contrato de 

aquisição de terras e domínio. Aduzem, contudo, que a Construtora 

Campoy Ltda. e outros manejaram Protesto, Protocolo 611488/2013, sendo 

que o Assessor Jurídico Gláucio Antônio de Lima, nos termos do Parecer 

n. 704/2014, opinou que os autos fossem remetidos à Presidência do 

INTERMAT, a fim de serem revisados os atos de regularização, o que 

acabou por ser homologado pelo então Presidente Afonso Dalberto, em 

17/12/2014. Sequem afirmando que em cumprimento à determinação 

emanada da Presidência do INTERMAT, o servidor Márcio Tadeu A. 

Campos cancelou o título que já pertencia aos autores. Defendem que o 

parecer do Assessor Jurídico Gláucio Antônio de Lima está equivocado, 

pois, dentre outros fundamentos, as terras em questão eram devolutas, e 

não tem referência alguma com as matrículas n. 1557, 1558, 1087, 1039, 

1555 e 1547, em nome da Construtora Campoy. Pugnam pela suspensão 
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do cancelamento do título, antes deferido aos requerentes. Amparam o 

pedido nos requisitos da tutela de urgência. Juntaram documentos, 

inclusive o comprovante de pagamento das custas processuais (ID. 

14366054). Inicialmente os autos foram distribuídos para a 3ª Vara Cível 

de Cuiabá/MT, porém, o Juiz declinou da competência, uma vez que consta 

do polo passivo o INTERMAT, autarquia estadual. É o breve relato. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, verifico que se aplica a conciliação 

e/ou mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015 c/c 

Provimento n. 09/2016-CM/TJMT. Dessa forma, determino a remessa dos 

autos à Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da Capital, para 

que se inclua em pauta o presente processo. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023864-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHARF (IMPETRADO)

GESTOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS (SUOB) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1023864-17.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Consta da peça de ingresso pedido de distribuição do 

presente mandamus em caráter de prevenção ao Mandado de Segurança 

n. 1018419-18.2018.8.11.0041, que tramita perante o juízo da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da 

“conexão”. Diante disso, redistribua-se, com a máxima urgência, pois 

consta pedido de liminar, Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024391-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BATTISTI & GRISON LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1024391-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Autora sequer acostou sua petição inicial, além de 

não acostar qualquer documento que comprove o seu direito junto à inicial, 

indispensáveis à propositura da ação, descumprindo, assim, o art. 320 do 

CPC/2015 e o art. 6º da Lei nº 12.016/09. Assim, oportunizo ao Impetrante 

que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a sua petição inicial, 

bem como todos os documentos necessários que corroborem com o seu 

pleito, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024703-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022956-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE MARIA ZAMAR TAQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009135-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY REGINA DA COSTA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024236-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIO LEMES DO PRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(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 RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 841024 Nr: 45342-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO METELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL OLIVEIRA NETO - 

OAB:13.354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 841024

PROCESSO Nº: 45342-74.2013.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por ALUISIO METELO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja 

determinado ao Requerido que proceda com o pagamento da incorporação 
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do atributo representação de comando e da gratificação de habilitação 

profissional, consoante legislação vigente à época da concessão da sua 

aposentadoria, bem como seja o Requerido condenado ao pagamento das 

diferenças devidas.

Ainda, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 

nº 71/2000, em especial o art. 5º, uma vez que revogou os dispositivos 

legais referentes às verbas acima delineadas.

Aduz, em síntese, que é servidor público, que o cerne da questão envolve 

o fato de ter sido transferido para a Reserva Remunerada da Polícia Militar 

do Estado de Mato Grosso em 10.03.1997 – Boletim Interno nº 781/1997.

Assenta que lhe foi conferido gratificações de representação de comando 

e habilitação profissional, estas percebidas até o ano de 2000, quando foi 

editada a Lei Complementar nº 71/2000 (Lei do Subsídio), regulamentando 

sobre a fixação do subsídio dos servidores militares do Estado de Mato 

Grosso, ocasião em que foram absorvidas as vantagens de caráter 

pessoal e que estavam incorporadas ao seu patrimônio.

Relata que somente tomou conhecimento da exclusão destas vantagens 

em razão do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e de 

recomendação do Tribunal de Contas endereçada à Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso (SAD-MT), exarada pela 

Resolução Administrativa nº 16/2002/TCE/MT.

Assevera que o Requerido até a presente data não o notificou acerca da 

supressão das vantagens pessoais incorporadas nos proventos de 

aposentadoria, tampouco lhe conferiu o direito constitucionalmente 

consagrado do devido processo legal, garantindo-lhe o contraditório e a 

ampla defesa.

Pontua que a absorção das aludidas vantagens pela Lei do Subsídio é 

ilegal e que por corolário vem causando prejuízos irreparáveis ao Autor e 

de seus familiares.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 57/178.

Foi indeferida a medida antecipatória, consoante se extrai da decisão de 

fls. 188/189.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 193/224 e acostou os documentos de fls. 225/232, 

alegando, em sede preliminar, a incompetência do juízo e a prescrição, e, 

no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de 

que nada impede que a Administração Pública altere os seus estatutos, 

suprimindo vantagens ou modificando direitos e condições de trabalho, 

inclusive a forma de composição dos vencimentos, desde que não haja a 

redução dos vencimentos.

Réplica acostada às fls. 233/280 e documentos acostados às fls. 281/327, 

tendo a parte Autora rechaçado todos os pontos abordados pelo 

Requerido, ratificado os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos.

Parecer Ministerial acostado às fls. 285/287, 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.

Suscitado questões preliminares, passo à análise das mesmas.

PRELIMINARES

Da Incompetência do Presente Juízo.

O Estado de Mato Grosso arguiu a presente preliminar sob o fundamento 

de que o Requerente atribuiu à causa o valor de R$ 1.853,28 (um mil 

oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), devendo a 

competência ser transferida ao Juizado Especial da Fazenda Pública em 

razão do valor ser abaixo dos 60 (sessenta) salários mínimos.

Todavia, o valor dado à causa se refere a um mês das supostas 

diferenças a serem percebidas, de modo que, caso seja o Requerido 

condenado ao pagamento delas, o valor a ser pago será muito acima do 

previsto na Lei Federal nº 12.153/2009 e na Resolução nº 04/2014/TJMT, 

caindo por terra suas alegações.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Da Prescrição.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas da supressão do atributo representação de 

comando e da gratificação de habilitação profissional.

Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula nº 85 

do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação.

Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis:

“Súmula nº 85: ‘Nas relações jurídicas 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’”.

Portanto, afasto a referida preliminar.

DO MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Ação Ordinária proposta com o escopo de 

obter uma decisão para que seja determinado ao Requerido que proceda 

com o pagamento da incorporação do atributo representação de comando 

e da gratificação de habilitação profissional, consoante legislação vigente 

à época da concessão da sua aposentadoria, bem como seja o Requerido 

condenado ao pagamento das diferenças devidas. Requer, ainda, a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 71/2000, em 

especial o art. 5º, uma vez que revogou os dispositivos legais referentes 

às verbas acima delineadas.

Ressai dos autos que o Requerente foi transferido para a inatividade, 

mediante reserva remunerada, fazendo jus à representação de comando, 

conforme dispositivos da então vigente Lei Complementar nº 26/93, 

consignados no ato de transferência publicado aos 10.03.1997. Porém, ao 

implantar o sistema remuneratório por subsídio, o Estado reduziu-lhe os 

vencimentos, pois deixou de incluir vantagens a que faz jus e havia levado 

para a inatividade em seus vencimentos.

Contudo, em que pese a conversão do sistema remuneratório em subsídio 

tenha absorvido vantagens pessoais, não se operou redução de 

proventos. À vista disso, em consonância à Emenda Constitucional nº 

19/1998, a Lei Complementar nº 71/2000, estabeleceu:

“Art. 1º O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de 

Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do 

Anexo Único, da presente lei complementar.

§1º O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 

verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou 

qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2º O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, 

inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de 

representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação 

e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas”.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, denota-se que a Lei 

Complementar nº 71/2000, ao instituir o sistema remuneratório dos militares 

estaduais, estabeleceu o subsídio, em parcela única, registrando que 

todas as vantagens auferidas seriam devidamente incorporadas a ele, 

como aconteceu inclusive com a aludida representação de comando, 

sendo mantido o valor nominal da remuneração.

Com efeito, é pacífico o entendimento das cortes superiores de que não 

há direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a 

irredutibilidade de vencimentos, como sói a hipótese, em que as vantagens 

incorporadas pelo Requerente e mantidas na transferência para a 

inatividade foram apenas e tão-somente absorvidas pela implantação do 

subsídio.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO 

DE FATO. OCORRÊNCIA. REGIME DE SUBSÍDIO. VANTAGEM PESSOAL. 

ABSORÇÃO. DECESSO REMUNERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO 

ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PLEITO RESCISÓRIO 

PROCEDENTE.

I - O servidor não tem direito adquirido à regime jurídico, notadamente aos 

critérios legais embasadores de sua remuneração, restringindo-se, o seu 

direito, à manutenção do quantum remuneratório. Precedentes do c. 

Supremo Tribunal Federal e desta e. Corte Superior.

II - In casu, a Lei Complementar Estadual nº 71/2000, ao converter o 

sistema de remuneração dos militares estaduais em subsídio, absorveu as 

vantagens pessoais, garantindo, contudo, a irredutibilidade do quantum 

remuneratório.
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Pedido rescisório procedente”.

(AR 3.593/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2009, DJe 05/02/2010) – Destacamos.

Na mesma linha segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO 

- CORONEL DA RESERVA REMUNERADA - REPRESENTAÇÃO DE 

COMANDO - PERCEPÇÃO DURANTE A INATIVIDADE - SUBSÍDIO - 

ALEGADA EXCLUSÃO DA VERBA - LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2006 - 

NOVA NOMENCLATURA DA VERBA - DGA-2 - PRETENSÃO DE 

RESTABELECIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº 71/2000 - VANTAGENS 

ABSORVIDAS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO SUBSÍDIO - DECESSO 

REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO - PRECEDENTES DO STJ - ORDEM 

DENEGADA. Na relação de trato sucessivo, a lesão se renova a cada mês 

em que não houve o pagamento. Não existe direito adquirido a regime 

jurídico, dês que preservada a irredutibilidade de vencimentos. Assim, se 

as vantagens incorporadas na transferência do militar para a inatividade 

foram tão-somente absorvidas pela implantação do subsídio, em parcela 

única, sem decesso remuneratório, não se opera violação a direito líquido 

e certo”.

(MS 69281/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 03/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015).

Assim, entendo que a mudança na forma de cálculo dos subsídios dos 

servidores militares do Estado do Mato Grosso, promovida pela Lei 

Complementar nº 71/2000, respeitou devidamente o princípio constitucional 

da irredutibilidade de vencimentos, porquanto não houve redução dos 

proventos.

Por fim, o legislador estadual, ao estabelecer a nova sistemática de 

pagamento dos servidores militares do Estado, prestou inteira submissão 

aos ditames constitucionais atinentes à matéria, não padecendo de 

qualquer vício de inconstitucionalidade material a lei complementar em 

comento.

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas pelo Requerido, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.

Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 862110 Nr: 3360-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULIO DA COSTA SANTOS

 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: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido 

expresso de tutela de urgência, proposta por BRAULIO DA COSTA 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que o 

Requerido forneça o medicamento denominado “LYRICA® 75 MG (Pré 

Gabalina)”, 120 comprimidos no mês, conforme prescrição médica, fl. 27. 

Aduz, em síntese, que sofre há muitos anos de dores nos pés, sem 

diagnóstico conclusivo. Assevera que o medicamento prescrito pelo 

médico, e ora pleiteado, trouxe melhoria na qualidade de vida do autor, 

com relação aos efeitos colaterais, todavia, não possui meios para 

adquiri-lo, razão pela qual não vê alternativa senão propor a presente 

medida judicial. Pondera que a assistência terapêutica é obrigação do 

Estado, justificando nos termos dos arts. 196 a 200 da Constituição 

Federal e da Lei Federal 8.080/1990. ISTO POSTO, consoante toda a 

fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados, confirmando a antecipação de tutela, para condenar 

o Requerido a fornecer o medicamento denominado “LYRICA® 75 MG (Pré 

Gabalina)”, 120 comprimidos no mês, conforme prescrição médica, fl. 27, 

e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Isento de custas por expressa 

disposição legal.Isento de honorários advocatícios, uma vez que é pacífico 

o entendimento segundo o qual não são devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito 

público à qual integra, Enunciado Sumular n. 421/STJ.Intime-se.Após, não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o 

art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 883962 Nr: 19185-30.2014.811.0041

 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 EUGENIA DE ARAUJO MARIANO 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE DE FÁTIMA FURINI - 

OAB:24.249-O, MANUELA VIEIRA DA NEMES - OAB:14.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 PROCEDIMENTO COMUM

PROCESSO Nº: 19185-30.2014.811.0041.

 CÓDIGO Nº: 883962.

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Anulatória de ato jurídico cumulado com cobrança de 

salários e indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada 

proposta por MARIA EUGENIA DE ARAUJO MARIANO VASCONCELOS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos, 

na qual busca a sua imediata reintegração ao cargo de Oficial Escrevente 

– PTJ, bem como o pagamento dos salários de todo o período em que 

permaneceu afastada da sua função e condenação do Requerido a título 

de indenização por danos morais.

Aduz, em síntese, que foi contratada e nomeada pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso sem concurso público em 01/11/2002, pelo Ato 

nº 155/2002/CM de 17/10/2002, tendo exercido o cargo de Oficial 

Escrevente – PJAJ-NM até janeiro de 2011, quando teve seu contrato 

rescindido pelo ATO nº 007/2001/CRH (fls. 24/24-v).

 Afirma que foi exonerada por meio de ato ilegal e nulo, haja vista não 

ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, exoneração esta 

fundamentada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o 

TJ/MT e o Ministério Público Estadual.

Pontua que durante os mais de 9 (nove) anos de labor junto ao TJ/MT 

exerceu com afinco suas funções e que a sua demissão está lhe 

acarretando sérias dificuldades financeiras, eis que encontra-se com 

idade avançada (60), o que lhe dificulta a reinserção no mercado de 

trabalho.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e periculum in mora.

Junto à inicial apresenta documentos de fls. 15/28.

Pugna pela concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça.

Atribui à causa o valor de R$ 97.622,54 (noventa e sete mil, seiscentos e 

vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

O provimento antecipatório foi deferido às fls. 29/33.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 37/58, aduzindo preliminarmente prescrição trienal, e 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, argumentando que 

o ato administrativo praticado está respaldado de legalidade, uma vez que 

não incorreu em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Intimada a parte autora deixou de impugnar a contestação, conforme se vê 

na certidão de fl.130.

Sem parecer ministerial.
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Os autos me vieram conclusos.

 Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

nº 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

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.

No mais, defiro o pedido de habilitação formulado às fls.136/137.

Suscitadas as preliminares, passo à análise.

DA PRESCRIÇÃO

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida alegou a prescrição 

trienal, contudo, em que pese suas irresignações entendo que tal não 

deve prosperar.

Como é sabido as ações pessoais contra a Fazenda Pública, como foi a 

hipótese, se subsume ao prazo prescricional constante no art. 1°. do 

Decreto-lei nº 20.910/32.

Artigo 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos, contados da data do ato ou fato do qual originaram.(grifos nossos).

 No mesmo sentido a jurisprudência:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg 

no AREsp 352498 MG 2013/0168904-9 (STJ)

Data de publicação: 27/09/2013

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910 

/32.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS 

AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 

DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção 

dessa Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, 

sob o rito do art. 543-C do CPC , firmou o entendimento de que deve ser 

aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto do Decreto 20.910 /32 

nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em 

detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 2. As 

despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia 

estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da 

gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a 

realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados. Precedentes desta Corte Superior: REsp. 1170971/MG, Rel. 

Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 03.03.2010 e AgRg no REsp 

1.274.518/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 07.03.2012. 3. Agravo 

Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido.

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição.

DO MÉRITO

Como relatado, busca o Autor a procedência da ação para que seja 

determinada a imediata reintegração ao cargo que exercia no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, bem como seja condenado o Requerido ao 

pagamento das verbas salariais pretéritas e indenização a título de danos 

morais no importe de 20 (vinte) salários mínimos.

Pois bem.

Em análise dos fatos expostos e da documentação acostada, verifica-se 

que o Requerente foi exonerado do cargo que ocupava no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, ato fundamentado em Aditamento do 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado entre o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, ou seja, 

sem a instauração de um procedimento administrativo que garantisse ao 

Requerente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É cediço que o demandante não ingressou no serviço público mediante a 

aprovação em concurso público, mas por meio da costumeira contratação 

temporária, entretanto, tal ato precário passou a assumir o caráter de 

permanente, sendo que por mais 09 (nove) anos exerceu suas funções e, 

em 24.01.2011, teve o seu contrato rescindido.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em 

processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório 

e a ampla defesa, o que não foi observado no presente caso.

Aplicável à espécie o juízo crítico do autor José Afonso da Silva, a 

respeito:

 “O princípio do devido processo legal entra agora no Direito Constitucional 

positivo com um enunciado que vem da Magna Carta Inglesa, ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 

5º, LIV). Combinado com o direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), 

contraditório e a plenitude da defesa (art. 5º, LV), fecha-se o ciclo das 

garantias processuais. Garante- se o processo, e quando se fala em 

processo, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas 

instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando 

entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos 

da ordem jurídica. e isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do 

direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos 

procedimentais', conforme autorizada lição de Frederico Marques”.

Outrossim, por ampla defesa deve-se entender a possibilidade concreta 

que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em 

processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que 

possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, 

assim, o devido processo legal.

 Nesse diapasão, não se pode tolerar, naturalmente, nenhum tipo de 

empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o 

devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, o que é o caso 

dos autos.

O entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal tem seguido a 

linha de que se mostra imprescindível a prévia instauração de processo 

administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, 

para que a Administração Pública anule o ato administrativo, conforme se 

observa no aresto abaixo transcrito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO 

ESTÁVEL. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - A demissão de servidor público, 

mesmo que não estável, deve ser precedida por processo administrativo, 

em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 

II - Agravo regimental não provido”.

(STF - RE: 594040 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 

Julgamento: 06/04/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-071 

DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-05 PP-01047) 

– Destaquei.

Nessa mesma toada, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

reconheceu a ilegalidade de ato administrativo que culminou com a 

exoneração de servidores sem a instauração do devido processo 

administrativo, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – EXONERAÇÃO DE 

SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO 

ATO – PRELIMINARES DE IMPEDIMENTO E ILEGITIMIDADE REJEITADAS – 

RECONHECIMENTO DE LESÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO 

CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 

Não se pode acolher alegação de impedimento do julgador, se não 

configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 134 do Código de 

Processo Civil, cujo rol é taxativo. O responsável pela expedição do ato 

que exonerou servidores tem legitimidade para figurar no pólo passivo do 

mandamus, ainda que tenha agido para cumprir compromisso assumido em 

termo de ajustamento de conduta. De acordo com precedentes do 

Supremo Tribunal Federal, a exoneração de servidores públicos, mesmo 

que não estáveis, está condicionada à observância do devido processo 

administrativo, em que se garanta o contraditório e a ampla defesa”.

(TJMT – MS 56330/2011, Rel. Desembargador MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27/10/2011).

 Portanto, constata-se que a exoneração da Requerente ocorreu sem o 

devido procedimento administrativo, ofendendo, por consequência, os 

princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa.

No que tange ao pedido do Autor em receber os vencimentos e 

vantagens, entendo que este faz jus, uma vez que, fora afastado 

indevidamente de seu cargo, devendo perceber pelo período que ficou 

afastado, conforme entendimento dominante na Jurisprudência, a seguir 

transcrito, in verbis:

 “SERVIDOR PÚBLICO – PENA DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO NO 
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CARGO – VENCIMENTOS – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – 

Reintegração no cargo de que foi injustamente demitido. Direito de receber 

o pagamento dos vencimentos e vantagens durante o período do qual se 

afastou do cargo. Confirmação da sentença que deu pela procedência do 

pedido.” (TJRJ – AC 7532/96 – Reg. 210397 – Cód. 96.001.07532 – 2ª 

C.Cív. – Rel. Des. Lindberg Montenegro – J. 28-01-1997). “SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – VENCIMENTOS ENTRE A DATA DE DEMISSÃO E A 

DA REINTEGRAÇÃO NO CARGO – PAGAMENTO DEVIDO – O servidor 

público, reintegrado no cargo do qual fora injustamente demitido, tem 

direito ao recebimento, com juros e correção monetária, dos vencimentos 

não pagos durante o período do seu afastamento do trabalho.” (TJPR – RN 

0062236-6 – (13544) – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Jesus Sarrão – DJPR 

23-3-1998)

Quanto ao pedido de condenação do Requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, entendo que não merece ser 

acolhido.

Para a caracterização da ocorrência dos danos morais é imprescindível a 

prova nos autos do nexo de causalidade entre o fato gerador do dano e 

suas consequências nocivas à moral do ofendido.

Para comprovar a existência do dano moral deve, minuciosamente, 

estarem presentes as condições nas quais ocorreram às ofensas à moral, 

boa-fé ou dignidade da vítima, as consequências do fato para sua vida 

pessoal, incluindo a repercussão do dano e todos os demais problemas 

gerados reflexamente por este.

A meu ver, a situação narrada gerou aborrecimento, chateação, irritação, 

mas em grau que não justifica o pagamento de uma indenização, 

principalmente porque o Requerente não apresentou provas suficientes 

que corroborem com o suposto ato lesivo praticado.

Diante disso, não há que se falar em dano moral, mas sim em mero 

dissabor.

Penso, com a devida vênia, que condenar o Requerido ao pagamento de 

uma indenização, no presente caso, seria enriquecimento ilícito ao 

demandante, o que não se pode admitir. Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - PROVAS INEXISTENTES - ABERTURA DE SINDICÂNCIA, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO E INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONDUTA DAS RÉS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO 

CAUSAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não é cabível 

indenização por dano moral, se não há provas contundentes da conduta 

do possível ofensor, em detrimento do ofendido. A abertura de 

sindicância, processo administrativo e inquérito policial, não guardam 

sintonia com a conduta das pretensas ofensoras, sendo que, o inquérito 

policial foi requisição do Juízo. Inexistindo ato ilícito e nexo de causal na 

conduta das possíveis ofensoras, incabível a indenização por danos 

morais”.

(RAC n. 41381/2008, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/06/2008, Data da publicação no 

DJE 09/07/2008).

Por essas razões, é de ser julgado improcedente o pleito atinente aos 

danos morais.

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS vindicados, para determinar que o 

Requerido reintegre o Requerente ao cargo que ocupava no Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como condeno o Requerido ao 

pagamento das verbas salariais pelo período que ficou afastado 

indevidamente, apurados em faze de liquidação de sentença, os quais 

deverão ser acrescidos de juros moratórios no percentual de caderneta 

de poupança, conforme a lei 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA 

desde a citação e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 920461 Nr: 43702-02.2014.811.0041

 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: SÉRGIO TELES PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIQUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO PROC - OAB:mat 2139680

 P R O C E D I M E N T O  C O M U M . P R O C E S S O  N º : 

43702-02.2014.811.0041.CÓDIGO Nº: 920461SENTENÇAVistos, 

etc.Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário 

com pedido expresso de antecipação de tutela, proposta por SÉRGIO 

TELES PAULINO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados na exordial, objetivando a 

antecipação do provimento antecipatório para que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença por Acidente de 

Trabalho, desde a data de 31/07/2014, e, no mérito, requer a conversão 

do benefício em Aposentadoria por Invalidez. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, revogo a medida antecipatória 

anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno 

o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, 

f icando-os suspensos por  força do  ar t .  12  da  Le i 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 437134 Nr: 15218-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORREA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S.I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 

12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 PROCEDIMENTO COMUM.

 PROCESSO N°: 15218-16.2010.8.11.0041.

CÓDIGO: 437134.

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que traga aos autos 03 (três) orçamentos 

atualizados com a indicação de dados pessoais e bancários das 

fornecedoras do medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR.

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 934320 Nr: 51598-96.2014.811.0041

 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: EDSON LUIZ DE JESUS

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 PROCEDIMENTO COMUM.

PROCESSO Nº: 51598-96.2014.8.11.0041.

CÓDIGO: 934320.

SENTENÇA.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência, proposta por EDSON LUIZ DE 

JESUS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do 

Sistema Único de Saúde), já devidamente qualificados na exordial, 

objetivando que seja determinado ao Requerido que adote todas as 

providências necessárias para que o autor seja submetido ao 

procedimento cirúrgico denominado de “Microcirurgia do Plexo Braquial, 

com todos os materiais necessários para o procedimento, em Hospital da 

rede pública (Metropolitano) ou privada, bem como assegurar a 

continuidade do tratamento”, conforme declaração de médico especialista 

acostada às fls. 12.

Aduz, em síntese, que foi vítima de acidente com motocicleta, sofrendo 

fraturas múltiplas e lesão complexa do plexo braquial do membro superior 

direito, com evolução para paralisia completa do referido membro.

Relata que após consulta médica, o profissional especialista lhe informou 

pela necessidade urgente da realização do procedimento alhures 

pleiteada, posto que a demora poderá lhe acarretar em sequelas 

irreversíveis.

Pontua que o pedido de cirurgia foi enviado para a Central de Regulação 

de Vagas do SUS, com solicitação de transferência para o Hospital 

Metropolitano em Várzea Grande, nosocômio capaz de realizar a mesma, 

todavia não há data prevista para tanto, em razão da longa fila de espera.

 Assenta que seu quadro clínico é bastante grave, pois corre risco de 

contrair sequelas irreversíveis se o procedimento alhures não for 

realizado imediatamente, e que em virtude de ser pessoa com parcos 

recursos econômicos não pode arcar com as despesas do tratamento, 

razão pela qual não vê outra alternativa senão ingressar com a presente 

demanda.

Pondera que o SUS deve garantir ao cidadão o tratamento especializado, 

justificando que o direito à saúde é direito fundamental e indisponível, nos 

termos do art. 196 a 200 da Constituição Federal.

Junta documentos às fls. 10/17.

Pugna pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Dá à causa o valor de R$59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos 

reais), nos termos do orçamento emitido pelo prestador Hospital 

Ortopédico carreado às fls. 17.

Determinado a remessa dos autos ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico para 

emissão de parecer (fls. 23).

Deferido o provimento antecipatório às fls. 18/20.

Devidamente citado, o requerido Estado de Mato Grosso, não apresentou 

sua contestação.

Sem parecer ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

 Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a fazenda pública 

participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as 

inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara 

nesse sentido, dispenso o mister do MP.

Outrossim, 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.

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência, na qual a parte autora objetiva 

que seja determinado ao Requerido que adote todas as providências 

necessárias para que o autor seja submetido ao procedimento cirúrgico 

denominado de “Microcirurgia do Plexo Braquial, com todos os materiais 

necessários para o procedimento, em Hospital da rede pública 

(Metropolitano) ou privada, bem como assegurar a continuidade do 

tratamento”, conforme declaração de médico especialista acostada às fls. 

12

O direito à saúde se qualifica como garantia fundamental que assiste à 

todas as pessoas, porquanto representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida.

 Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste 

direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando 

meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 

196 da Constituição Federal de 1988.

 Com efeito, não se mostra razoável desconsiderar os princípios 

constitucionais elencados nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Pisos 

Vitais Mínimos”, e 196, ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder 

Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário 

das necessidades imprescindíveis para saúde dos cidadãos, 

assegurando, assim, às pessoas carentes, adequado tratamento médico, 

bem como a realização de exames imprescindíveis à saúde do paciente e 

dos procedimentos necessários ao seu tratamento.

 Tem-se, ademais, como principio matriz de todos os direitos fundamentais 

do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa humana, corolário do 

Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos da República, o qual 

visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos segundo os ditames 

da justiça social, graças à formação de uma consciência de solidariedade 

ética, voltada à implementação dos direitos de cidadania e à preocupação 

com a responsabilidade de reduzir as desigualdades.

 Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 

nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, 

reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo 

ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, 

nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

 Com efeito, mister ser concedida especial proteção à dignidade da 

pessoa humana, cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de 

restrição legal e administrativa.

 Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de Moraes em 

sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, in verbis:

“A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente 

e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 

por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 

que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 

excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos”. (Constituição do 

Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129).

No presente caso, pelo laudo médico carreado à fl. 12, de lavra da médico 

especialista, Dr. Maurício de Araújo Allet – CRM/MT 3513, não sobejam 

dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, tampouco da 

urgência da realização do tratamento, motivo mais do que suficiente para 

justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico.

Assim, em obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, 

cumpre ao Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida.

É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 

544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE 

ANGIOPLASTIA BILATERAL. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

LEGAIS. PREENCHIMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 07/STJ. 1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da 

assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que 

dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, 

restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por 

determinada moléstia, necessitando de medicamento para debelá-la, este 

deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia 

à vida digna. 2. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao 

fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de 

Angioplastia Bilateral. 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever 
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do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a 

necessidade do recorrido. 4. O Estado, o Distrito Federal e o Município são 

partes legítimas para figurar no polo passivo nas demandas cuja 

pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de 

pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer 

deles. Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 

296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 

656979 / RS, DJ 07.03.2005”.

(STJ – AgRg no Ag: 1044354 RS 2008/0091638-2, Relator: Ministro LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 14/10/2008, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 03/11/2008) – Destacamos.

 E seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

manifestado, como ora se transcreve:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA 

DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER 

CONSTITUCIONAL – MULTA COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO 

DESPROVIDO.

O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus 

cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento. Comprovada a necessidade do 

tratamento, bem como do risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no 

fornecimento do tratamento é medida que se impõe.

 Conforme a jurisprudência do STJ, “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 a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013).

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano 

prático”.

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos.

“MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO 

DE CIRURGIA — OBRIGAÇÃO DO ESTADO — APLICAÇÃO DE MULTA 

COERCITIVA AO AGENTE POLÍTICO — POSSIBILIDADE.

Cabe ao Estado adotar as providências necessárias para assegurar a 

realização de procedimento cirúrgico à pessoa que precisa, em razão de 

apresentar Buraco Macular no olho direito.

 É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente político 

responsável pelo cumprimento da decisão judicial.

 Segurança deferida”.

(MS 91671/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) – Destacamos.

Logo, não há que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de 

Direito, em cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse 

patrimonial do Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio 

da proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do 

cidadão, o que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a 

providência de realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado 

todas as providencias necessárias, às expensas do Poder Público.

Portanto, uma vez demonstrada as alegações da parte Autora, a 

procedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, 

ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao 

cumprimento da obrigação constitucional de assegurar o os meios 

necessários e adequados para a realização do procedimento cirúrgico de 

“Microcirurgia do Plexo braquial com microenxerto, ou outro procedimento 

indicado por médico especialista, bem como que seja assegurada a 

continuidade do tratamento do seu quadro clínico”, em hospital que 

disponha de tratamento especializado necessário, inclusive UTI, 

preferencialmente em rede pública, e, na sua falta, na rede particular de 

atendimento, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o 

art. 24 da Lei n. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas 

as determinações do médico responsável, e, via de consequência, 

EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo 

o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato 

Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, 

nos termos do art. 381 do Código Civil.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 785623 Nr: 39492-73.2012.811.0041

 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: RENATO CARRADINE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ATENA RH SOLUÇÕES EM RECURSOS 

HUMANOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7800, GABRIEL ADORNO LOPES - OAB:14.308/MT, HUGO 

FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 785623

PROCESSO Nº: 39492-73.2012.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta 

por RENATO CARRADINE DE SOUSA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

– FUNEMAT e do ATENA RH, todos devidamente qualificados, objetivando, 

no mérito, a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade 

do exame psicotécnico em face da ilegalidade na apresentação do 

resultado.

Aduz, em síntese, que é Soldado PMMT, servindo atualmente na Unidade 

Policial de Chapada dos Guimarães, já tendo participado de vários ursos 

de aperfeiçoamento, sendo que vinha trabalhando normalmente no serviço 

de Policiamento Ostensivo Preventivo da comunidade onde serve.

Assevera que a fase referente ao exame psicotécnico foi realizada pela 

terceira Requerida, a qual, ao publicar o resultado, conferiu ao Autor o 

resultado de “Não Recomendado”, sem informar os motivos que a levaram 

a tal resultado, tendo diversas dificuldades em fundamentar seu recurso 

administrativo ante a ausência de motivação.

Relata que impetrou Mandado de Segurança junto ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso em face da autoridade que expediu o edital, onde 

obteve a medida liminar que possibilitou o seu ingresso no Curso de 

Soldado, sendo posteriormente aprovado no curso de formação.

Pontua que a limitação é totalmente contrária ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa, não sendo admissível que aquele que pretende se 

defender seja limitado a expor sua defesa em um espaço onde não se 

permite alongar os seus argumentos.

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 19/138.

Foi deferida a medida antecipatória, consoante se extrai da decisão de fls. 

139/140.

Devidamente citada, a Requerida Atena RH Consultoria apresentou 

Contestação às fls. 144/160, alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos, sob o argumento de que, após a avaliação psicológica, 

restou conclusivo que o Requerente não estava apto a assumir a função 

pública almejada.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 
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Contestação às fls. 164/174 e acostou os documentos de fls. 175/193, 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento 

de que a exigência de aprovação em teste psicológico para ingresso na 

carreira militar é manifestamente legal, bem como argumenta que, caso 

seja atendido o seu pedido, acarretará em violação ao princípio da 

isonomia.

Irresignado com a decisão retro, o Estado de Mato Grosso interpôs 

recurso de Agravo de Instrumento, pleiteando a reforma do referido 

decisum, cumprindo o disposto no art. 1.018 do CPC/2015 (fls. 194/209), 

tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso indeferido a liminar 

(fls. 210/214) e, no mérito recursal, dado provimento ao recurso (fls. 

257/263).

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 223/236 e acostou os documentos de fls. 237/245, 

alegando, em sede de preliminar, a incompetência do juízo, e, no mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos, argumentando que inexistiu 

qualquer violação ao princípio da isonomia.

Réplica acostada às fls. 246/254, tendo a parte Autora rechaçado todos 

os pontos abordados pelo Requerido, ratificado os termos da exordial e, 

ao final, pugnou pela procedência dos pedidos.

Parecer Ministerial acostado às fls. 285/287, 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, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, 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.

Suscitado questões preliminares, passo à análise das mesmas.

PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam da Requerida Atena RH.

Analisando os autos, verifica-se que merece prosperar a referida 

preliminar, ao passo que se trata tão somente de uma empresa 

terceirizada, contratada por meio de certame licitatório apenas para a 

avaliação psicológica dos candidatos, não possuindo legitimidade para 

figurar no polo passivo da presente demanda.

Portanto, acolho a referida preliminar.

Da Incompetência do Juízo.

Não merece ser acolhida a referida preliminar.

Cuidando-se de hipótese de ação pessoal de cumprimento de obrigação 

de não fazer, incide a regra geral de competência territorial do domicílio do 

Réu prevista no art. 46 do CPC/2015.

Contudo, como visa a atender interesse preponderantemente particular, 

essa regra é de incompetência relativa, e, portanto, somente poderia ter 

sido arguida pela Requerida por meio de exceção. No entanto, não foi, 

razão pela qual se prorrogou a competência do foro desta capital, onde o 

feito teve seu regular prosseguimento.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela Requerida.

DO MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo 

proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja declarada a 

nulidade do exame psicotécnico em face da ilegalidade na apresentação 

do resultado.

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar se assiste à parte 

autora o direito de ser considerado habilitado para exercer o cargo de 

soldado da PMMT, bem como seja anulado o ato que o inabilitou na 

avaliação psicológica.

 Em que pese a vasta argumentação despendida pela parte Autora, 

entendo que ela não merece prosperar.

É de todo sabido que o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, 

fica limitado apenas aos seus aspectos de validade e legalidade, não 

podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o princípio da separação 

dos Poderes.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, à vista do principio da 

vinculação (art. 3º da Lei n. 8.666/93), as normas inseridas no ato 

convocatório devem ser fielmente observadas, sob pena de exclusão do 

candidato do certame. E, analisando o Edital Complementar nº 001/2009 – 

SAD/MT de 2009 (fls. 31/47), que regulamenta o concurso em tela, 

observa-se que o item 14.4 prevê expressamente, in verbis:

“14.4 A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de 

técnicas psicológicas, visando identificar, no candidato, características 

inerentes ao perfil profissiográfico do cargo, relativas à capacidade de 

concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória, e 

relativas à personalidade abaixo descritos:

a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de compreender a diversidade 

de cenários e agir concernente com as normas legais nacionais e 

internacionais, notadamente as que referem-se aos Direitos Humanos;

b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus procedimentos, tomada 

de decisão e resoluções de conflito;

c) Esteja consciente de seu papel de cidadão responsável pela 

segurança, orientação e proteção dos outros cidadãos;

d) Saiba trabalhar em equipe;

e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública 

para ações articuladas e trabalho integrado;

f) Seja receptivo e capaz de utilizar novas tecnologias;

h) Busque e gere continuamente novas informações;

i) Cultive hábitos de vida sadia;

j) Mantenha contato mais direto com a comunidade;

k) Trate a todos de acordo com os preceitos morais e éticos.” – 

Destacamos.

Dessa maneira, o exame psicológico para os candidatos do Corpo de 

Bombeiro Militar, lastreados no critério objetivo da lei, ora edital de 

abertura, caso todos os candidatos fossem submetidos às mesmas 

condições de avaliação, e não existindo prova em contrário, a conduta da 

Administração Pública está acobertada pelo principio da isonomia e da 

legalidade, disposto na Constituição Federal, não havendo que se falar em 

ilegalidade do ato.

Assim, observa-se que o objeto da ação gira em torno da análise do mérito 

administrativo, merecendo a transcrição da lição do renomado doutrinador 

Hely Lopes Meirelles:

“O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser 

assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar 

valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. (...) Nos atos vinculados não há faculdade de 

opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já 

nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos 

vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo 

e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao 

decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado 

o excesso ou desvio de poder. (...) Nos atos discricionários, não caberia 

ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não 

existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato 

poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele 

qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. – Grifamos.

 Trata-se, portanto, de um ato discricionário da Administração Pública, que 

pode estabelecer as condições que entender necessária, ou seja, a 

norma estabelecida no edital elaborado pela administração publica trás em 

seu bojo discricionariedade, mesmo em função do principio da eficiência.

Ou seja, não há ilegalidade como alegado pelo Autor, mas sim aplicação do 

princípio da eficiência e da vinculação do certame ao edital, que neste 

caso faz lei entre as partes.

Outrossim, o critério mais plausível na espécie, levando-se em 

consideração a linha de intelecção do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, elege como requisitos essenciais de legalidade da avaliação 

psicológica a previsão legal, objetividade dos critérios adotados e a 

possibilidade de revisão do resultado.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Colendo Sodalício:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO 

DA PM. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. 

SUBJETIVIDADE AFASTADA. NECESSIDADE DE NOVO EXAME COM 

CRITÉRIOS OBJETIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.

1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicológico 

em provas de concurso público está submetida a três pressupostos 

necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e 
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possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2. Se as instâncias inferiores expressamente consignaram que há 

previsão legal e editalícia referente à exigência de exame psicológico 

como etapa para ingresso na carreira de soldado da polícia militar, não há 

como rever tal entendimento sem o revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência da súmula 7 do STJ.

2. Declarada a nulidade do teste psicológico, deve o candidato se 

submeter a outro exame. Precedentes: REsp 1.351.034/DF, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, DJe 19.12.2012; REsp 1.321.247/DF, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, DJe 14.8.2012; AgRg no AgRg no REsp 1.197.852/DF, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 22.3.2011; AgRg no REsp 

1.198.162/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 14.12.2010; e REsp 

1.250.864/BA, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 1º.7.2011. Agravo 

regimental improvido”.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1352415 DF 2012/0227296-2, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2013) – Destacamos.

Portanto, uma vez não comprovado nos autos as alegações do Autor, 

impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa 

Atena RH e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito quanto à 

mencionada parte, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.

Nesta oportunidade, determino a exclusão da Requerida Atena RH do polo 

passivo da presente demanda pelas razões já expostas.

No mais, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as demais 

preliminares arguidas pelo Requerido e JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 1.06/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 926936 Nr: 47613-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE DA SILVA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA EMILIA BORTOLINI - 

OAB:15.976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO AGUIAR 

- OAB:OAB /MT 9.769

 IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

CÓDIGO Nº 926936

PROCESSO Nº: 47613-22.2014.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita apresentada 

pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ao 

deferimento de justiça gratuita em face de LUZINETE DA SILVA 

MAGALHÃES e outros, alegando, em apertada síntese, que os 

impugnados têm plenas condições de arcarem com o pagamento das 

custas e despesas processuais.

Juntou documentos.

Apesar de devidamente intimada, a parte impugnada deixou escoar o 

prazo para se manifestar nos autos, consoante certidão de fl. 13.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Como relatado, trata-se de impugnação ao deferimento das benesses da 

gratuidade da justiça.

O feito encontra-se maduro para decisão, não necessitando de dilação 

probatória.

O impugnante afirma que a parte impugnada possui condições de arcar 

com o pagamento das custas e despesas processuais, por se tratarem de 

diversas partes integrantes no polo ativo da demanda principal.

Conforme disciplina o Novo Código de Processo Civil, a justiça gratuita 

poderá ser deferida à pessoa que demonstrar insuficiências de recurso, 

ou a quem demonstrar que o pagamento das custas trará prejuízo ao 

sustento próprio, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

Igualmente, a Lei Maior garante que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

conforme inciso LXXIV do art. 5º da CF/88.

Sob esse prisma, verifica-se que a parte impugnada comprova por meio 

dos diversos holerites acostados aos autos principais que seus 

rendimentos são suficientes para arcarem apenas com seu sustento de 

forma a lhe propiciar melhor qualidade de vida.

De outra sorte, caso indeferida tal benesse estaríamos a tolhir o direito da 

Autora ao acesso à justiça.

É de bom alvitre colacionar o julgado abaixo, de caso análogo, o qual 

passa a fazer parte da fundamentação da presente decisão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA 

COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.

(...)

Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa 

física ou jurídica, comprovar não ter condições de suportar os encargos 

do processo, sob pena de desvirtuamento da Lei nº 1.060/50.

Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram 

suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de 

gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido”.

(RAI 116730/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

Dessa forma, entendo que a parte impugnada não possui recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, restando 

comprovada a aludida insuficiência de recursos financeiros, razão pela 

qual se enquadra na condição de necessitado, nos termos art. 98 do CPC.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação e CONFIRMO 

A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA concedida à impugnada nos autos 

principais em apenso (Código nº 886463), uma vez que se mostra 

compatível com os preceitos inseridos na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional.

Deixo de condenar o impugnante em custas e honorários advocatícios por 

se tratar de mero incidente processual.

Decorrido o prazo para eventual recurso, translade-se cópia para os 

autos principais, certificando-se o trânsito em julgado.

 Após, arquive-se com as baixas e anotações legais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 371833 Nr: 8479-61.2009.811.0041

 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: JF INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA, 

ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, BANCO DO BRASIL 

S/A, LUTERO PONCE DE ARRUDA, FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES, 

MARCELO RIBEIRO ALVES, BENEDITO ELSON SANTANA NUNES, ELSON 

BENEDITO SANTANA NUNES, SILAS LINO DE OLIVEIRA, LÚCIA 

CONCEIÇÃO ALVES CAMPOS COLETA DE SOUZA, ANA MARIA FRANCO 

DE BARROS, GONÇALO XAVIER BOLELHO FILHO, ALESSANDRO 

ROBERTO RONDON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 
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- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON 

VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FÁBIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS 

CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RODRIGO LUIZ DA 

SILVA ROSA - OAB:18099/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES 

- OAB:22056/O-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, declaro a ilegitimidade 

passiva do Banco do Brasil e dos demais corréus, determinando a 

exclusão dos mesmos do polo passivo da demanda, julgando o feito 

extinto sem resolução do mérito a respeito deles, com fulcro no art. 485, VI 

do CPC, e, quanto ao mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda, reconhecendo a responsabilidade civil do Município de 

Cuiabá pelos danos morais sofridos pelo autor Antônio Jeferson Chaves 

de Figueiredo, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso 

(05/04/2007) até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) a 

partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do 

STJ). Via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Tendo em vista que o Município decaiu 

em parte mínima dos pedidos (um terço), inverto o ônus da sucumbência e 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ex vi art. 85, 

§3o, do CPC.Em vista do valor da condenação, deixo de remeter os autos 

à Instância Superior para o reexame necessário. Portanto, preclusas as 

vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com 

baixa.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 832931 Nr: 38463-51.2013.811.0041

 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: TERESA FATIMA ARRAIS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - 

OAB:18753, SAULO VICTOR ARRAIS M. NEVES - OAB:OAB MT/ 15.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV

PROCESSO N°: 38463-51.2013.811.0041.

CÓDIGO: 832931.

REQUERENTE: TERESA FÁTIMA ARRAIS MACEDO.

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais, bem como a condenação 

ao pagamento de adicional por tempo de serviço e estabilidade financeira.

 O autor alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”.

 Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o 

último dia de cada mês como data-base do cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

do efetivo pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção 

salarial, devido à imensa inflação da época, resultando no percentual 

reclamado – 11,98%.

 Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios.

Com a inicial vieram os documento de fls.17/41.

 Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o autor não ingressou com 

a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência 

da demanda.

Réplica às fls.168/175, afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial.

 É o relatório.

 Fundamento.

 Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, 

do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, 

à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória.

Suscitada questões preliminares, passo à análise.

PRELIMINARES

Da prescrição.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, bem como 

a condenação ao pagamento de adicional por tempo de serviço e 

estabilidade financeira.

Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 

do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação.

Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis:

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS 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.”

Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014).

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição.

Impugnação à justiça gratuita.

Verifica-se que o Município de Cuiabá impugnou a concessão das 

benesses da justiça gratuita à requerente, alegando que ela possui plenas 

condições econômicas de arcar com os custos da demanda.

Entretanto, extrai-se dos autos que as despesas da requerente 

consomem boa parte de sua renda, razão pela qual, indeferir a justiça 

gratuita poderá violar o seu direito de acesso à justiça.

Ademais, entendo que ficou demonstrado que a requerente não possui de 

arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família, assim, rejeito a impugnação à justiça gratuita.

MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação 

do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor – 

vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme demonstrado pelos 
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documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais.

 Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão.

Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados 

para a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”.

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares.

Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez 

que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público 

não foram convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo 

pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês.

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário.

Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por base o equivalente 

em URV na data do efetivo pagamento, e não do último dia do mês de 

competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a 

menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida diariamente, sendo, 

destarte, violada a garantia constitucional da isonomia e de irredutibilidade 

de vencimentos, conforme previsão constitucional nos artigos 37, inciso 

XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do 

mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a 

sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA 

AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - 

URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO 

SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS 

PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA 

SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO 

STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES 

SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA 

CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

 "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que 

nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de 

cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de 

direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao 

ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014).

"Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder Judiciário 

estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013).

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011).

Nas condenações da Fazenda Pública a atualização monetária deve se 

dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que 

deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passará a 

incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / 

Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 22/09/2014) (destacamos).

Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, não se trata de 

concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs acerca de 

aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado quando da 

conversão da moeda nacional para a URV.

 Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras 

para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor 

monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de 

aumento de vencimentos, os quais permaneceram exatamente os 

mesmos, ainda que estampados em padrão monetário diverso.

Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal com 

relação à data da implantação do regime de subsídio e à reestruturação da 

carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa forma, 

entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há que se 

falar em perda salarial continuada após essa modificação.

Em outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para 

a autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação 

de sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada.

 Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se prende à 

limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente das 

referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os cargos.

Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão vejamos:

 “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 

VENCIMENTOS EM URV.

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 280/STF.

1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a 

limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes.

2. O acolhimento das proposições recursais da parte recorrente, ora 

embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à 

limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação 

da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a este Superior 

Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 

280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”
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(EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (destacamos).

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO 

SALARIAL.

URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL.

REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 7235/96. 

INTERPRETAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

SÚMULA Nº 85/STJ.

1. "A Corte de origem declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 

7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 garantiram a compensação das perdas 

apuradas, após a reestruturação na carreira. Para rever esse 

entendimento, faz-se necessário interpretar a legislação local, o que não é 

admissível no âmbito do apelo nobre. Incidência da Súmula 280/STF" 

(AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, DJe 10/11/2011).

2. "As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos 

de servidores em URV, conquanto não possam ser compensadas por 

reajustes ulteriores, admitem limitação temporal nas hipóteses de 

reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico 

remuneratório" (AgRg no REsp 1346177/MG, Rel.

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 02/05/2013).

3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após mais de cinco 

anos da data em que houve a reestruturação da carreira da servidora 

estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em virtude da 

prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. Precedentes.

4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1463811/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos).

No tocante ao pagamento do adicional por tempo de serviço, percebe-se 

que foi disciplinado pela lei complementar municipal n°. 93/2003, mais 

precisamente em seu art. 188, senão vejamos:

 Art. 188. A remuneração dos servidores do Poder Legislativo é a 

retribuição pecuniária a que este tem direito e será compreendida pelo 

vencimento do cargo acrescido das vantagens pessoais.

Parágrafo único: O servidor efetivo, nomeado para exercer cargo em 

comissão, deverá optar entre o vencimento do cargo comissionado ou o 

do seu cargo efetivo, acrescido de 70% (setenta por cento) do 

vencimento do cargo comissionado.

Restou verificado que a requerente tomou posse anterior ao PCCS, e que 

quando optou pelo recebimento de seu subsídio em razão do exercício do 

cargo de comissão não houve o devido pagamento do adicional indicado 

na legislação supracitada. Outrossim, em razão do disposto no art. 193, § 

1°, na lei complementar municipal n° 93/2003, os valores incorporam no 

subsídio da requerente, mas até o presente momento tais verbas não 

foram incorporadas.

 Diante de todo o exposto, impõe-se, pois, a procedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 

condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor 

o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, bem como o pagamento de adicional por 

tempo de serviço e estabilidade financeira, relativo aos últimos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

 Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para o autor, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Quanto à comprovação da condição individual do autor, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, 

desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e 

após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo 

pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir, TR até 

25.03.2015 e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 

Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional 

atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito 

nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça para Reexame Necessário.

Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 886462 Nr: 20874-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO LOPES BRANCO DOS SANTOS, 

GRAZIELA LAZARIO, ADALGISA MARQUES AMORIN SILVA, ALAN 

SANTANA RAUSCHKOLB, ANA CLAUDIA DE SOUZA, VANDER 

JARABIZA, RICARDO WILLIAM DA ROCHA, CLEBER DELFINO, SAIDY 

KOTUBO MAGALHAES SOUZA, NAIR APARECIDA DOS SANTOS, 

REGINALDO LOPES ALENCAR, ALECSANDRA HOFFMANN, LUCAS 

FERRAÇA CORREA, DOUGLAS LUIS NATARI BARBOSA, JEFERSON 

ALEXANDRE SOARES GONÇALVES, RUBERVAL GOMES, THIAGO 

FERNANDO DOS SANTOS, ERICK DUCLERT STOELBEN, GISELE 

FRANCIANE BELISARIO FAGUNDES, ELISANGELA ELISA MAYER, 

KERLLIN CARLA BOEING, VALDENICIO MARCOS DOS SANTOS, 

ANDERSON ALEX REICHERT, ROSELI RIBEIRO MAMEDE, EMERSON LOPES 

DA SILVA, LUIZ KENJI UMENO ALENCAR, WANDER LUIZ RIBEIRO 

SCANDOLARA, RODRIGO SENNA DA SILVA, ODAIR JOSE DA SILVA, 

OLINDA BARBOSA DANTAS, JEFERSON ODAIR DIEL, LIANADIA DE 

FÁTIMA GARCIA BRUSCAGIM, GENI BERNACHI, SERGIO NOERME DOS 

REIS RIEFFEL, MARIA CAMILA RIBEIRO MACEDO, RUI OGAWA, ELIZETHE 

VILHARVA MARTINS, ANTONIO COSTA FARIA, JEAN CARLOS 

CRIZOSTOMO DE SOUZA, EDUARDO GIMENES VOLPINI, MARIA 

APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA, LIANE MARGARETE PANZENHAGEN, 

MARIA JOSE AVANCI MELATO, DANILO RODRIGO POSSATI, ILSON 

HENRIQUE MOREIRA, VANESSA FERNANDES DA SILVA, EDER PEREIRA 

FERNANDES, RAQUEL VELOSO DE ALCÂNTARA DE OLIVEIRA, KÁTIA 

SANTOS BRANDÃO, EDNÉIA APARECIDA SOUZA ANDRADE SANTOS, 

DIEGO CARDOSO BERARDINELLI MONTEIRO, RAFAELA DA SILVEIRA, 

LÍGIA EBURNEO, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, ROBSON RADONS PRESTES, 

CLEBER RODRIGUES, MARIA LUIZA DO NASCIMENTO MARTINS, LUCYAN 

ELAM ROSA SANTOS, CLADES ZIMMERMANN, ATAIDES RIBEIRO CRUZ, 

DIRCEU DA ROSA MARTINS, SÉRGIO ALESSANDRO SOARES FRAGOSO, 

ANDERSON PAULO ROSSI, IZALETE LUPE VIRGULIN, CRISTIANO 

BENSONE, GIANCARLOS BENETTI, ROSEMEIRE COELHO BARBOSA DE 

SOUZA, TAIS LUCENA ZONTA, VIVIANE FRAGA GOUVEIA, ALCINA 

ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINTESMAT 

SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUC. SUP. DA UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17.095/MT, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 886462

PROCESSO Nº: 20874-12.2014.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária Individual Plúrima proposta por MARIA DO 

CARMO LOPES GOMES DOS SANTOS e outros em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e do 

SINTESMAT – SINDICATO DOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que 
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seja declarado o direito dos Autores à extensão do maior reajuste real 

(40,95%) concedido aos auxiliares universitários da Classe A (nível 01 a 

12), bem como seja condenados os Requeridos ao pagamento, de forma 

solidária, dos valores referentes às diferenças havidas entre o percentual 

de reajuste concedido a cada um dos Autores e o que efetivamente 

deveria ser concedido.

Alternativamente, que seja declarado, para cargo da carreira, a incidência 

da aplicação do maior índice de aumento dado para o cargo da mesma 

carreira, condenando os Requeridos ao pagamento, de forma solidária, 

dos valores referentes às diferenças havidas entre o percentual de 

reajuste concedido a cada um dos Autores e o que efetivamente deveria 

ser concedido.

Aduzem, em síntese, que são todos Profissionais Técnicos da Educação 

Superior com lotação junto à Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, sendo que o plano de carreira, cargos e subsídios é regido pela 

Lei Complementar nº 321/2008.

Asseveram que no ano de 2013, após a deflagração de greve da 

categoria, houve ajuste para a implantação de recomposição salarial real 

de 40,95% (quarenta vírgula noventa e cinco por cento) para todos os 

profissionais técnicos dos quadros da UNEMAT, contudo, ao editar a Lei 

Complementar nº 501/2013, a recomposição salarial acordada foi 

concedida somente para os auxiliares universitários da Classe A, do nível 

01 ao 12, sendo que aos demais foi fixado percentual abaixo do 

estipulado.

Pontuam que, se sentem lesados em razão da disparidade salarial, ferindo 

o princípio constitucional da isonomia.

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 43/379.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 386/400, pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não está autorizado 

a aumentar os vencimentos dos servidores públicos, pois acarretaria em 

violação ao princípio da tripartição dos poderes.

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 401/422 e acostou os documentos de fls. 423/437, 

alegando, em sede de preliminar, a conexão entre ações, a inépcia da 

inicial e a ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos, argumentando que inexistiu qualquer violação 

ao princípio da isonomia, bem como é vedado ao Poder Judiciário apreciar 

pedido voltado ao aumento dos vencimentos dos servidores públicos.

A FUNEMAT apresentou Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita às 

fls. 438/442, alegando que a parte Autora possui condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O SINTESMAT apresentou Contestação às fls. 446/452, alegando, em 

sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos.

Réplica acostada às fls. 488/493, tendo a parte Autora rechaçado todos 

os pontos abordados pelo Requerido, ratificado os termos da exordial e, 

ao final, pugnou pela procedência dos pedidos.

Parecer Ministerial acostado à fl. 496, 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, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, 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.

Suscitado questões preliminares, passo à análise das mesmas.

PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam do SINTESMAT.

Alega o SINTESMAT a ilegitimidade passiva em razão de não ser o 

responsável por qualquer repasse de valores aos Requerentes, não tendo 

nenhum poder de gestão, financeiro ou orçamentário sobre a 

remuneração e o reajuste dos Autores, não tendo, assim, qualquer 

relação com a presente demanda.

Verifico que razão assiste ao Requerido.

Os Requerentes mencionam na inicial que o sindicato não teria observado 

o princípio da isonomia quando pactuou pela aprovação de tabela salarial 

divergente do acordado com a classe.

O vínculo entre os Requerentes e o sindicato Requerido ultrapassam os 

limites da relação processual em questão, não tendo o Requerido poder de 

alterar ou editar leis, devendo ser discutida eventual quebra de acordo 

sindical entre os Requerentes e o sindicato em procedimento próprio.

Dessa maneira, acolho a preliminar para excluir o Sindicato dos Técnicos 

da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

SINTESMAT do polo passivo da ação, devendo a Secretaria proceder às 

alterações.

Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam da UNEMAT.

Argui a UNEMAT a mencionada preliminar sob o argumento de que 

compete ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis, não cabendo a ela a 

apresentação de Projeto de Lei visando alterar a remuneração de seus 

servidores ou realizar pagamentos em descordo com a disposição legal.

Contudo, ainda que a Requerida não tenha competência para editar leis, se 

procedentes os pedidos desta ação, o impacto financeiro advindo da 

procedência seria direto e, sendo assim, em obediência aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, considera-se legítima para figurar no polo 

passivo da demanda.

Por conseguinte, rejeito esta preliminar.

Da Conexão entre as Ações.

Aduz a Requerida UNEMAT a ocorrência da conexão, sob o fundamento 

de que já foram distribuídas cinco demandas com o mesmo objeto e a 

mesma causa de pedir destes autos, diferindo apenas o polo ativo.

O instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, 

razão porque os feitos nessas condições são reunidos para apreciação 

conjunta, pelo mesmo juízo.

Entretanto, na hipótese destes autos ainda que semelhantes os fatos 

narrados na peça de ingresso das referidas demandas, não se verifica a 

necessidade da reunião de ações na forma prevista no art. 55 do 

CPC/2015.

Ademais, o juízo prevento para a reunião dos processos já proferiu 

sentença de mérito, de modo que resta prejudicado o objeto da presente 

preliminar, consoante art. 55, §1º do CPC/2015.

Daí porque rejeito a presente preliminar.

Da Inépcia da Inicial.

Em que pese todas as alegações expostas pela Requerida, referida 

preliminar se confunde com o mérito da presente ação, uma vez que 

constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será apreciada 

quando da análise meritória.

Portanto, afasto mencionada preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Requerida UNEMAT apresenta impugnação à gratuidade de justiça 

deferida nestes autos sob a alegação de que todos os Autores exercem 

atividade laborativa remunerada e possuem condições financeiras 

razoáveis e com possibilidade de arcar com as custas processuais.

Neste caso, compete à impugnante comprovar de forma consistente os 

motivos de sua irresignação quanto à concessão do benefício em 

questão, instruindo a impugnação com provas convincentes de que a 

parte autora possui condições de arcar com as despesas processuais, o 

que não ocorreu in casu.

Nesse sentido, dispõe o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso:

“AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA REJEITADA - FUNDAMENTAÇÃO NO INCISO V DO ART. 966 

DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – 

AÇÃO IMPROCEDENTE. Incumbe à Impugnante comprovar de forma 

consistente os motivos de sua irresignação em relação à concessão da 

benesse do benefício da justiça gratuita em favor da Impugnada, 

competindo-lhe instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária 

gratuita com provas convincentes de que a parte adversa possui 

condições de arcar com as custas e despesas processuais, o que não se 

verifica na hipótese. Para que prospere o fundamento do inciso V, do 

artigo 966 do Código de Processo Civil é necessário que a interpretação 

dada pela decisão rescindenda seja de tal modo irregular que viole 

manifestamente a norma jurídica, vale dizer, que resulte na aplicação 

teratológica da norma, o que não se verifica no caso”.

(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) – Destacamos.

Dito isto, rejeito o pedido e mantenho a gratuidade de justiça deferida.

DO MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Ação Ordinária Individual Plúrima proposta com 

o escopo de obter uma decisão para que seja declarado o direito dos 

Autores à extensão do maior reajuste real (40,95%) concedido aos 

auxiliares universitários da Classe A (nível 01 a 12), bem como seja 

condenados os Requeridos ao pagamento, de forma solidária, dos valores 

referentes às diferenças havidas entre o percentual de reajuste 

concedido a cada um dos Autores e o que efetivamente deveria ser 

concedido.

Em que pese a vasta argumentação despendida pela parte Autora, 

entendo que ela não merece prosperar.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de 

repercussão geral, que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento 

salarial a determinada categoria com base no princípio da isonomia. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa do julgado, in verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 

Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento 

no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. 

Recurso extraordinário provido”.

(RE 592317, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Destarte, é certo que a Administração Pública somente deverá agir 

conforme a Lei, uma vez que a Constituição Federal consagra o princípio 

da legalidade, estando a Administração Pública estritamente vinculada a 

ela.

Assim, na dimensão dada pela própria indisponibilidade do interesse 

público, diz-se que o administrador, em cumprimento ao princípio da 

legalidade, só pode atuar nos termos estabelecidos pela lei, sem que haja 

ofensa ao texto constitucional, de modo que o Poder Judiciário não pode 

tomar para si uma função que é conferida constitucionalmente ao Poder 

Legislativo.

Ao pleitear equiparação salarial, busca estender as mesmas vantagens 

concedidas à categoria diversa, sob o mero fundamento de que todos são 

profissionais técnicos, sendo que somente pode ser concedida mediante 

lei específica, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário neste 

mérito em consonância ao princípio da separação dos poderes.

Esse é o entendimento sedimentado através do Verbete Sumular nº 339 

do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula nº 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento 

de isonomia”.

Outrossim, diversamente da pretensão autoral, não há que se falar em 

inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 501/2013, uma vez que 

houve a edição de uma lei a qual estipulou os reajustes salariais à 

categoria e, na esfera do poder discricionário da Administração Pública, 

foram aplicados os índices pertinentes.

Portanto, não há nos autos prova que demonstre a plausibilidade dos seus 

pedidos, na medida em que cabe considerar que os Requerentes não 

possuem direito à extensão do reajuste salarial pleiteado.

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Sindicato dos 

Técnicos da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato 

Grosso – SINTESMAT e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito 

quanto à mencionada parte, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.

Nesta oportunidade, determino a exclusão do Sindicato dos Técnicos da 

Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

SINTESMAT do polo passivo da presente demanda pelas razões já 

expostas.

No mais, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as demais 

preliminares arguidas pelo Requerido e JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.

Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 1.06/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 19519 Nr: 11192-24.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO NUNES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA - 

OAB:12.593, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS 

RIBEIRO - OAB:17016/MT, NORMA AUXILIADORA MAIA HANS - 

OAB:4.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:4.799/MT, LUIZ ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA - OAB:1760/MT

 Certifico que impulsiono esses autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da carta 

precatória na comarca de Santo Antônio Leveger, para prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 886463 Nr: 20875-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DA SILVA MAGALHAES, ROSIANE 

MARQUES SALES, EDSON FRANCISCO SOUZA, GUSTAVO LOPES YUNG, 

HENRIQUE SEGURA VIOLIN, TASSIA BORGES FERREIRA, ELIANE DE 

CARVALHO, FELICÍSSIMO PIRES CORREA, LUCELENE DA SILVA 

SANTIAGO, RICARDO SILVA LACERDA, VERA LUCIA SZUBRIS, ALANA 

MICHELLE SÁ DE SOUZA, JORGE MAURICIO DE ANDRADE, IRACI AGUIAR 

MEDEIROS, SAMUEL LONGO, SONIA MARIA DE FREITAS, JOAO BOSCO 

ANICETO, OACIR ANICETO DA FONSECA, LUIZITO SALES DA COSTA, 

LAERCIO JOSE DE AGUIAR, FABRICIA LUZIA DE ALMEIDA, MARCIO DE 

OLIVEIRA, SIDNEY RIBEIRO DE ANDRADE, CLEUZA RAMOS DOURADO, 

RENATA LOURENÇO, JAIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, GIDEAO DE 

SOUZA MORAES, EUGENIO LEITE DE ALMEIDA, DENISE PEREIRA 

PACHECO, LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO, ALBERTO MARCONI CRUZ 

DE CAMPOS, ALESSANDRA CRISTINA RUBIO, NÁDIA SILVA MORENO 

GOMES, IRTON CEZAR DE CAMPOS, ADEMIR CARDOSO DA SILVA, LANA 

PAULA MELO ZINHANI, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, 

SUZELY PAIZANO NEVES, ALFREDO COUTINHO DE LARA, CLAUDIA 

MARIA PEDROSO SILVA CARDOSO, ANDRE DE JESUS BRITO, DANIELLA 

BORGES ALVES, FRANCESCO SENATORE DE OLIVEIRA, MARTA DE 

FIGUEIREDO CABRAL, ILMO LUIZ MATTIELLO, DEIVID SULZBACHER 

FONTES, MARIO MARCIO AMBROSIO CURVO, APARECIDA ADRIANE 

MORAES NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINTESMAT 

SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUC. SUP. DA UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - 

OAB:15.976/MT

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 886463

PROCESSO Nº: 20875-94.2014.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária Individual Plúrima proposta por LUZINETE DA 

SILVA MAGALHÃES em outros em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que 

seja declarado o direito dos Autores à extensão do maior reajuste real 

(40,95%) concedido aos auxiliares universitários da Classe A (nível 01 a 
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12), bem como seja condenados os Requeridos ao pagamento, de forma 

solidária, dos valores referentes às diferenças havidas entre o percentual 

de reajuste concedido a cada um dos Autores e o que efetivamente 

deveria ser concedido.

Alternativamente, que seja declarado, para cargo da carreira, a incidência 

da aplicação do maior índice de aumento dado para o cargo da mesma 

carreira, condenando os Requeridos ao pagamento, de forma solidária, 

dos valores referentes às diferenças havidas entre o percentual de 

reajuste concedido a cada um dos Autores e o que efetivamente deveria 

ser concedido.

Aduzem, em síntese, que são todos Profissionais Técnicos da Educação 

Superior com lotação junto à Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, sendo que o plano de carreira, cargos e subsídios é regido pela 

Lei Complementar nº 321/2008.

Asseveram que no ano de 2013, após a deflagração de greve da 

categoria, houve ajuste para a implantação de recomposição salarial real 

de 40,95% (quarenta vírgula noventa e cinco por cento) para todos os 

profissionais técnicos dos quadros da UNEMAT, contudo, ao editar a Lei 

Complementar nº 501/2013, a recomposição salarial acordada foi 

concedida somente para os auxiliares universitários da Classe A, do nível 

01 ao 12, sendo que aos demais foi fixado percentual abaixo do 

estipulado.

Pontuam que, se sentem lesados em razão da disparidade salarial, ferindo 

o princípio constitucional da isonomia.

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 40/271.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 277/287, alegando, em sede preliminar, a ilegitimidade 

passiva ad causam, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, 

sob o fundamento de que o Poder Judiciário não está autorizado a 

aumentar os vencimentos dos servidores públicos, pois acarretaria em 

violação ao princípio da tripartição dos poderes.

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 294/315 e acostou os documentos de fls. 316/330, 

alegando, em sede de preliminar, a conexão entre ações, a inépcia da 

inicial e a ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos, argumentando que inexistiu qualquer violação 

ao princípio da isonomia, bem como é vedado ao Poder Judiciário apreciar 

pedido voltado ao aumento dos vencimentos dos servidores públicos.

Réplica acostada às fls. 331/339, tendo a parte Autora rechaçado todos 

os pontos abordados pelo Requerido, ratificado os termos da exordial e, 

ao final, pugnou pela procedência dos pedidos.

Sem parecer ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

 Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, 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.

Suscitado questões preliminares, passo à análise das mesmas.

PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso arguiu a presente preliminar sob o fundamento 

de que o suposto resultado ilícito advém de comportamento atribuído a 

UNEMAT, que é uma fundação pública estadual dotada de personalidade 

jurídica autônoma.

Todavia, embora a UNEMAT disponha de autonomia administrativa e 

financeira, o direito invocado reflete na sua dotação orçamentária, razão 

pela qual é competente para figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido, partindo de uma interpretação análoga, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

MÉRITO – URV – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1 – Em que pese a Universidade Estadual de Mato Grosso - 

UNEMAT, possuir autonomia administrativa e financeira, o Estado de Mato 

Grosso é legítimo para figurar no polo passivo pelo fato do direito invocado 

refletir na sua dotação orçamentária. 2 – 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.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, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, 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/2015”.

(ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) – Destacamos.

Assim, afasto a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam da UNEMAT.

Argui a UNEMAT a mencionada preliminar sob o argumento de que 

compete ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis, não cabendo a ela a 

apresentação de Projeto de Lei visando alterar a remuneração de seus 

servidores ou realizar pagamentos em descordo com a disposição legal.

Contudo, ainda que a Requerida não tenha competência para editar leis, se 

procedentes os pedidos desta ação, o impacto financeiro advindo da 

procedência seria direto e, sendo assim, em obediência aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, considera-se legítima para figurar no polo 

passivo da demanda.

Por conseguinte, rejeito esta preliminar.

Da Conexão entre as Ações.

Aduz a Requerida UNEMAT a ocorrência da conexão, sob o fundamento 

de que já foram distribuídas cinco demandas com o mesmo objeto e a 

mesma causa de pedir destes autos, diferindo apenas o polo ativo.

O instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, 

razão porque os feitos nessas condições são reunidos para apreciação 

conjunta, pelo mesmo juízo.

Entretanto, na hipótese destes autos ainda que semelhantes os fatos 

narrados na peça de ingresso das referidas demandas, não se verifica a 

necessidade da reunião de ações na forma prevista no art. 55 do 

CPC/2015.

Ademais, o juízo prevento para a reunião dos processos já proferiu 

sentença de mérito, de modo que resta prejudicado o objeto da presente 

preliminar, consoante art. 55, §1º do CPC/2015.

Daí porque rejeito a presente preliminar.

Da Inépcia da Inicial.

Em que pese todas as alegações expostas pela Requerida, referida 

preliminar se confunde com o mérito da presente ação, uma vez que 

constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será apreciada 

quando da análise meritória.

Portanto, afasto mencionada preliminar.

DO MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Ação Ordinária Individual Plúrima proposta com 

o escopo de obter uma decisão para que seja declarado o direito dos 

Autores à extensão do maior reajuste real (40,95%) concedido aos 

auxiliares universitários da Classe A (nível 01 a 12), bem como seja 

condenados os Requeridos ao pagamento, de forma solidária, dos valores 

referentes às diferenças havidas entre o percentual de reajuste 

concedido a cada um dos Autores e o que efetivamente deveria ser 

concedido.

Em que pese a vasta argumentação despendida pela parte Autora, 

entendo que ela não merece prosperar.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de 

repercussão geral, que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento 

salarial a determinada categoria com base no princípio da isonomia. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa do julgado, in verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 
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Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento 

no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. 

Recurso extraordinário provido”.

(RE 592317, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Destarte, é certo que a Administração Pública somente deverá agir 

conforme a Lei, uma vez que a Constituição Federal consagra o princípio 

da legalidade, estando a Administração Pública estritamente vinculada a 

ela.

Assim, na dimensão dada pela própria indisponibilidade do interesse 

público, diz-se que o administrador, em cumprimento ao princípio da 

legalidade, só pode atuar nos termos estabelecidos pela lei, sem que haja 

ofensa ao texto constitucional, de modo que o Poder Judiciário não pode 

tomar para si uma função que é conferida constitucionalmente ao Poder 

Legislativo.

Ao pleitear equiparação salarial, busca estender as mesmas vantagens 

concedidas à categoria diversa, sob o mero fundamento de que todos são 

profissionais técnicos, sendo que somente pode ser concedida mediante 

lei específica, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário neste 

mérito em consonância ao princípio da separação dos poderes.

Esse é o entendimento sedimentado através do Verbete Sumular nº 339 

do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula nº 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento 

de isonomia”.

Outrossim, diversamente da pretensão autoral, não há que se falar em 

inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 501/2013, uma vez que 

houve a edição de uma lei a qual estipulou os reajustes salariais à 

categoria e, na esfera do poder discricionário da Administração Pública, 

foram aplicados os índices pertinentes.

Portanto, não há nos autos prova que demonstre a plausibilidade dos seus 

pedidos, na medida em que cabe considerar que os Requerentes não 

possuem direito à extensão do reajuste salarial pleiteado.

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas pelo Requerido e JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.

Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 1.06/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 838555 Nr: 43185-31.2013.811.0041

 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: AMBEV COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA 

BICHARA - OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

PROCESSO: 43185-31.2013.811.0041.

CÓDIGO: 838555.

Vistos, etc.

 Intime-se a requerente, para querendo, apresentar sua impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 706525 Nr: 579-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE FÁTIMA GUARIENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT, KALYNCA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os autos para INTIMAR os Procuradores da requerente, para 

fornecer os endereços das testemunhas residentes na Comarca de Barra 

do Garças - MT., arroladas nos itens 1 e 2 da petição de fls. 

190/190verso, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 861270 Nr: 2731-72.2014.811.0041

 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: MARIALVA DA SILVA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO 

MUNDO - FIFA 2014, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RACHEL BORGES PINHEIRO - 

OAB:15.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 ISTO POSTO, e com base nas alegações tecidas, reconheço a 

litispendência, na inteligência dos ensinamentos transcritos e na esteira do 

art. 485, IV e V c/c o art. 337, VI e §§1º, 2º e 3º, todos do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito.Outrossim, condeno a autora ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo por equidade em R$500,00 

(quinhentos reais), ficando ambos suspensos em virtude da gratuidade da 

justiça.Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as baixas necessárias . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 901761 Nr: 31143-13.2014.811.0041

 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: SAWAGE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

LTDA, ANGELO ROBERTO JACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA, 

PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PREFEITURA DE 

CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE 

(PROCURADOR DO MUNICIPIO) - OAB:1565/MT

 ISTO POSTO, consoante as razões acima expostas, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pelo impetrante, para que 

surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 350 de 672



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 878740 Nr: 15953-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES E SILVA, 

SINDIFISCO SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO 

GROSSO, RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 AÇÃO DE COBRANÇA

CÓDIGO: 878740

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por DIOLETE MARIA DA COSTA 

MENDES E SILVA e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Às fls. 140/142 aportou aos autos petição das partes informando que 

firmaram acordo, requerendo, portanto, a competente homologação.

Em síntese, é o que merece registro.

Tendo em vista o consenso ao qual chegaram as partes, à vista da 

legislação pertinente HOMOLOGO O ACORDO e, via de consequência, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, do CPC.

 Tendo em vista que houve acordo, cada parte arcará com os honorários 

sucumbenciais de seu patrono, e as custas serão pagas pela parte 

autora.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 874346 Nr: 12906-28.2014.811.0041

 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: VERA MARIA REZENDE NUNES, SINDIFISCO SINDICATO 

DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, KAMILA NUNES MAIA - OAB:OAB/MT 17.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Ordinária proposta por VERA MARIA REZENDE NUNES 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados, objetivando a procedência dos pedidos para que seja 

declarada o caráter salarial da verba indenizatória instituída pela lei 

complementar n° 79/2000 e condenação do requerido ao pagamento dos 

reflexos incidentes sobre a verba.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 29/106.

À fl.166, as partes manifestaram, pugnando pela extinção do processo 

com resolução do mérito, ante a renúncia ao direito em que se funda a 

ação.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Ação Ordinária proposta com o escopo de 

ver declarado o caráter salarial da verba indenizatória instituída pela lei 

complementar n° 79/2000 e condenação do requerido ao pagamento dos 

reflexos incidentes sobre a verba.

Verifica-se que a parte Requerente, ao se manifestar nos autos pugnando 

pela extinção do processo com resolução do mérito, ante a renúncia ao 

direito em que se funda a ação.

Dessa maneira, acolho as alegações expostas pela Requerente, motivo 

pelo qual se impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea ‘c’ do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, revogo a liminar 

anteriormente deferida, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada 

nos presentes autos, consoante requerimento de fl. 166, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, alínea ‘c’ do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 839319 Nr: 43851-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CAMILO, SINDICATO DOS FISCAIS DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - 

OAB:6900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, rejeito as preliminares 

aventadas, e no mérito, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS vindicados 

na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno 

o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, 

ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se 

com as devidas baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842758 Nr: 46768-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA LEAL, CREMILDA CEBALHO DA SILVA, 

LIDIA BELTRÃO NEVES, ELIDIA DOS SANTOS DE DEUS, ELIDIO DE SOUZA 

NEVES, LEDINA ANTONIA TOMAZELI, TERESA GOMES FONSECA, MARIA 

DE LOURDES FREITAS DA SILVA, SEBASTIÃO DIAS DE CARVALHO, 

VANIL DE ALMEIDA FERREIRA, WANDA CARNEIRO GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859960 Nr: 1741-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDO RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:
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 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877202 Nr: 14938-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GONÇALVES DE PAULA, ARBOES JOSÉ 

JACOB, HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, EVANDRO ROXO MEDEIROS, 

MARCEL BUENO SANTANA, JOAQUIM XAVIER MARTINS, MARIO RAMOS 

SODRE, MIGUEL LEMES DOS REIS, RAUL RODRIGUES DA SILVA, 

SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA, OTACIL VIANA BONFIM, ROGÉRIO SILVA 

DE MIRANDA, RAFAEL MACHADO PASUCH, ROSALINA FONSECA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881506 Nr: 17706-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER DUQUES DOS SANTOS, APARECIDO 

GOMES DE SOUZA, HELIDIONY BARBOSA DA SILVA, CRISTIANA 

VELOSO OLIVEIRA, EDVAN DE SOUZA SANTOS, JULIAN LENNON SILVA 

RIBEIRO, MARINALDO MARQUES MEIRA, WALDINEY MORENO DOS 

SANTOS, NUBIA KATIANE DE JESUS ROCHA, ROSIROM PEREIRA DE 

JESUS, WEULLER COSTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 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):

 Cod. Proc.: 868516 Nr: 8348-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS EMÍDIO

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005820 Nr: 25818-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061360 Nr: 51584-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACIA CAVALCANTE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157124 Nr: 34722-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCA, MARICELI CAMARGO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SOCIEDADE 

BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA 

SILVA - OAB:10.111/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Certifico que a Contestação está tempestiva. Que impulsiono os autos, 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar Impugnação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021525-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDO PEREIRA FRANCO OAB - 670.996.882-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N.: 1021525-85.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência antecipada proposta 

por ADÃO PEREIRA FRANCO, representado por seu filho Zenildo Pereira 

Franco em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando que seja garantido os meios necessários para 

realização do procedimento cirúrgico denominado de “Angioplastia 

Coronariana”, sob o risco do óbito. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Juntou os documentos eletronicamente acostados. 

Ao ID n°. 14261654, manifestação da parte autora pedindo o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão 

da competência absoluta. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 
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(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 08 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019133-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019133-75.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009573-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADIR GUOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1009573-12.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010501-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRAGA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1010501-60.2018.8.11.0041 (PJE 

5) Vistos, Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 

Quanto ao pedido formulado pelo autor atinente à gratuidade da justiça, 

INDEFIRO, pois, os documentos juntados aos autos, são insuficientes para 

comprovar hipossuficiente de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Todavia, excepcionalmente, concedo ao autor a 

benesse de recolher custas processuais ao final do processo, no intuito 

de não inviabilizar o acesso à justiça, lembrando que isso não equivale à 

Justiça Gratuita (para fins de recursos, diligências, etc.). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015850-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA REZENDE LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1015850-44.2018.8.11.0041 (PJE 

5) Vistos, Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 

Quanto ao pedido formulado pelo autor atinente à gratuidade da justiça, 

INDEFIRO, pois, os documentos juntados aos autos, são insuficientes para 

comprovar hipossuficiente de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Todavia, excepcionalmente, concedo ao autor a 

benesse de recolher custas processuais ao final do processo, no intuito 

de não inviabilizar o acesso à justiça, lembrando que isso não equivale à 

Justiça Gratuita (para fins de recursos, diligências, etc.). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023303-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENCESLAU DE MATOS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023303-90.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Revisão de 

Aposentadoria com pedido de tutela provisória de evidência proposta por 

VENCESLAU DE MATOS DOURADO em desfavor do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MATO 

GROSSO – MT PREV, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão da tutela de evidência para que seja 

determinado ao Requerido que proceda à imediata revisão da 

aposentadoria voluntária por idade, reconhecendo mais de 30 (trinta) anos 

de Tempo de Serviço Especial e concedendo a aposentadoria especial 

integral e paridade. Aduz, em síntese, que é servidor público estadual 

vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, onde exerceu a função de 

médico entre 16.06.1983 até 30.07.2013, perfazendo um total de tempo de 

contribuição 32 (trinta e dois) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) 

dias. Assevera que foi exarada em publicação do Diário Oficial em 

30.07.2013 a concessão da Aposentadoria Voluntária por Idade, estável 

no cargo de médico Profissional Técnico Nível Superior Servidor da Saúde 

–SUS – Nível C – 09 – 40 horas semanais, sendo que o Requerido deveria 

ter lhe concedido a aposentadoria especial. Pontua que há que ser 

revisado o ato de concessão de sua aposentadoria, que de forma 

equivocada deixou de reconhecer atividade especial do servidor, uma vez 

que exerceu por mais de 25 (vinte e cinco) anos de atividade médica – 
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insalubre, possui o direito a aposentadoria especial. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 

311 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar 

tal providência, até mesmo para garantir o princípio da razoável duração 

do processo. No mais, para a concessão da tutela de evidência, se faz 

necessário a comprovação da caracterização do abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; se as alegações 

despendidas possam ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito; ou, ainda, quando a 

petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável (art. 311 do CPC/2015). Como relatado, busca a 

parte Autora a concessão da tutela provisória de evidência para que seja 

determinado ao Requerido que proceda à imediata revisão da 

aposentadoria voluntária por idade, reconhecendo mais de 30 (trinta) anos 

de Tempo de Serviço Especial e concedendo a aposentadoria especial 

integral e paridade. Em que pese seja louvável a argumentação 

despendida pela parte Autora, entendo que não se mostram presentes os 

requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Isso 

porque, compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que 

a documentação apresentada não me convenceu da existência da 

probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que o Requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída à autarquia estadual. Ademais, 

neste limiar, pressuponho que ao deferir a tutela provisória de evidência 

vindicada, determinando a revisão do ato de aposentadoria concedida à 

parte Autora, acabaria por adentrar no mérito da presente demanda, 

medida esta que poderá acarretar em prejuízos ao Requerido e ao futuro 

julgamento final da lide. Portanto, em consonância ao princípio da 

não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC/2015) e ao princípio da segurança 

jurídica, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA vindicada. 

Cite-se pessoalmente o Requerido MT Prev, por meio de seu representante 

legal, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do 

Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, 

por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024249-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT0015284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente da MTPREV (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1024249-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por NILTON DE BRITTO contra 

ato tido por coator de lavra do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da medida antecipatória para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda ao enquadramento do Impetrante no nível 

12. Aduz, em síntese, que é servidor atualmente aposentado, onde 

desempenhou o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e 

Social, Classe “D”, Nível “12” – 40 horas semanais –, sendo contratado 

ainda sob o regime da CLT pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem/DERMAT na função de Auxiliar Técnico em 15.03.1978. 

Assevera que, agindo de forma arbitrária, a autoridade Coatora, legislou 

através da Ordem de Serviço nº 027/2016 de 23.09.2016, assinada pelo 

então Secretário de Estado de Gestão, determinando a imediata aplicação 

da ordem para cessar as progressões horizontais e verticais, bem como, 

enquadramentos, reenquadramentos dos servidores estabilizados 

constitucionalmente e administrativamente ou qualquer outro tipo de 

movimentação na carreira dos servidores estabilizados desta maneira. 

Pontua que a autoridade tida por coatora praticou ato ilegal e arbitrário, 

violando princípios constitucionais expressos, não lhe restando alternativa 

senão a propositura do presente mandamus para resguardar o seu direito 

líquido e certo. 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 s 

seja determinado à autoridade coatora que proceda ao enquadramento do 

Impetrante no nível 12. Cumpre destacar que, neste momento processual, 

a pretensão do Impetrante encontra impedimento legal, consoante o 

disposto no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 1º da Lei nº 

9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada 

visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à 

concessão de aumento ou extensão de vantagens, como ora se 

transcreve: “Art. 7 (...). § 2º Não será concedida medida liminar que tenha 

por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Neste 

sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A 

PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado 

de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida medida liminar 

que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 2. A 

discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não 

sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. (AI, 

61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 

03/02/2014) – Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 
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artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) – 

Destacamos. Desta feita, o Impetrante, ao pretender que a autoridade tida 

por coatora seja compelida a proceder com o seu enquadramento no nível 

12, referente ao cargo ocupado quando da aposentadoria, busca, 

nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na 

vedação legal das regras acima mencionadas. Portanto, ante a ausência 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, 

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. Cuiabá/MT, 08 de 

agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022956-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE MARIA ZAMAR TAQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1022956-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por DIANE MARIA ZAMAR TAQUES com supedâneo 

na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato 

tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo ASX 2.0 AWD 

CVT (Nacional), ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor branca, placa 

QBB-8404, chassi nº 93XXTGA2WFCF20190, e RENAVAN nº 1044815016 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 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 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo ASX 2.0 AWD CVT 

(Nacional), ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor branca, placa 

QBB-8404, chassi nº 93XXTGA2WFCF20190, e RENAVAN nº 1044815016 

seja licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os 

autos, vejo que não há demonstração de que houve a notificação regular 

do Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 14398276), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo ASX 2.0 AWD CVT (Nacional), 

ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor branca, placa QBB-8404, 

chassi nº 93XXTGA2WFCF20190, e RENAVAN nº 1044815016 sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, 

vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a 

urgência. Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009135-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY REGINA DA COSTA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1009135-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por TATIANY REGINA DA COSTA RIBEIRO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo CAMINHONETE, 

PLACA NPG6150 E CHASSI 98G138HU09C423435 sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 355 de 672



Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal 

deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o mandado de segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar "possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo 

CAMINHONETE, PLACA NPG6150 E CHASSI 98G138HU09C423435 seja 

licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo 

que não há demonstração de que houve a notificação regular do 

Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 12615405), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo CAMINHONETE, PLACA NPG6150 

E CHASSI 98G138HU09C423435 sem a exigência do pagamento prévio 

das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 07 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010475-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE AGUIAR DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1010475-62.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023851-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR)

RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO 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)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023851-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta por RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS e outros em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

parcela do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota básica (regra 

geral) e a alíquota incidente sobre os serviços de fornecimento de energia 

elétrica contratados pelas Autoras. Aduz, em síntese, que é pessoa 

jurídica de direito privado, sendo que, por se tratar de um serviço basilar, 

utiliza-se do serviço de energia elétrica. Assevera que o ICMS, em relação 

ao serviço de fornecimento de energia elétrica está sujeito à alíquota 

superior a alíquota básica (regra geral), sendo que referida alíquota é 

inquestionavelmente diferenciada e discriminatória em relação à fixação da 

alíquota de outros produtos que se submetem ao regime ordinário. 

Assenta que, ao fixar ao fixar alíquota exorbitantemente superior em 

relação às prestações onerosas de serviços de fornecimento de energia 

elétrica, o legislador estadual ignorou a orientação contida no princípio da 

essencialidade, uma vez que a alíquota do ICMS deve ser estipulada de 

forma inversamente proporcional à essencialidade da mercadoria ou 

serviço tributado. Pontua que, diante da desproporção da alíquota a qual é 

sujeito o ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia 

elétrica contratados, que lhe são essenciais à manutenção de suas 

atividades, esta inegavelmente sofre prejuízos, uma vez que o legislador 

estadual extrapolou os limites constitucionais de sua competência, 

violando o que preceitua o artigo 155, §2º da Constituição Federal. Ampara 

a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 
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do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o 

escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade da parcela do ICMS correspondente à diferença entre a 

alíquota básica (regra geral) e a alíquota incidente sobre os serviços de 

fornecimento de energia elétrica contratados pelas Autoras. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 14486606 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência da evidência da 

probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Estado 

de Mato Grosso, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual. 

A propósito, a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso já se pronunciou quanto à alíquota incidente sobre 

a energia elétrica, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – 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 antecipatória neste 

momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que 

não se mostra crível ante a ausência de manifestação do Requerido. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade 

do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

às Requerentes para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá, 08 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023859-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR)

RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A. (AUTOR)

RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA (AUTOR)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ALVES OAB - SP181294-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023859-92.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de indébito com 

pedido de tutela provisória de evidência proposta por RODOBENS 

COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS e outros em desfavor do ESTADO 

DO MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando a concessão da tutela de evidência para que seja determinada 

a suspensão da exigência do ICMS incidente sobre a parcela contratual 

referente à demanda contratada (reserva de potência) de energia elétrica 

e não utilizada. Aduzem, em síntese, que são pessoas jurídicas de direito 

privado e, no desenvolvimento de suas atividades, utiliza-se da energia 

elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, arcando 

mensalmente com o pagamento do ICMS a maior do que o devido, 

destacado nas faturas de energia, atuando, portanto, na qualidade de 

contribuinte de fato. Asseveram que, por se tratar de grande consumidora 

de energia elétrica, contrataram junto à concessionária de energia uma 

reserva de potência fixa chamada demanda contratada, a qual possui 

definição estabelecida no artigo 2º, IX da Resolução nº 456/2000 da 

ANEEL. Relatam que, ao firmarem este contrato de fornecimento de 

energia elétrica, as empresas/entidades enquadradas como consumidoras 

de alta tensão sofrem uma tarifação de energia do tipo binômia, 

correspondente aos preços aplicáveis ao consumo de energia elétrica 

ativa (efetivamente utilizada) e a demanda de potência (garantia de 

possibilidade de determinada energia). Pontuam que, independentemente 

da especificação de método tarifário diferenciado entre consumo ativo e 

potência contratada, o tributo relativo à operação, qual seja o ICMS, está 

incidindo sobre o total auferido após a aplicação das duas tarifas, com o 

que não se pode concordar, posto que muitas vezes na demanda de 

potência a energia não é utilizada em sua totalidade ou sequer é utilizada, 

e assim sendo, não há a implementação do fato gerador capaz de ensejar 

o recolhimento do tributo sobre este montante. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 311 do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, 

até mesmo para garantir o princípio da razoável duração do processo. No 

mais, para a concessão da tutela de evidência, se faz necessário a 

comprovação da caracterização do abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte; se as alegações despendidas 

possam ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; quando se 

tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada 

do contrato de depósito; ou, ainda, quando a petição inicial for instruída 

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 

autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 

311 do CPC/2015). Como relatado, busca a parte Autora a concessão da 

tutela provisória de evidência para que seja determinada a suspensão da 

exigência do ICMS incidente sobre a parcela contratual referente à 

demanda contratada (reserva de potência) de energia elétrica e não 

utilizada. Em que pese seja louvável a argumentação despendida pela 

parte Autora, entendo que não se mostram presentes os requisitos 

necessários para a concessão da medida pleiteada. Isso porque, 

compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a 

documentação apresentada não me convenceu da existência da 

probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que as Requerentes 

não demonstraram de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostaram 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída ao 

ente público estadual. Ademais, neste limiar, pressuponho que ao deferir a 

tutela provisória de evidência vindicada, determinando a suspensão da 

exigência do ICMS incidente sobre a parcela contratual referente à 

demanda contratada de energia elétrica e não utilizada, acabaria por 

adentrar no mérito da presente demanda, medida esta que poderá 

acarretar em prejuízos ao Requerido e ao futuro julgamento final da lide. 

Portanto, em consonância ao princípio da não-surpresa (arts. 9º e 10 do 

CPC/2015) e ao princípio da segurança jurídica, impõe-se o indeferimento 

da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a 

ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso, por meio de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 

c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar 

no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério 

Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024414-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARA BARBOSA DA FONSECA OAB - ES23848 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1024414-12.2018.8.11.0041 (PJE 

5). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito com 

Pedido de tutela de urgência na qual a requerente objetiva a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de 

exigir a incidência do ICMS sobre as parcelas da conta de energia elétrica 

atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024300-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILDEVAM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1024300-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Tendo em vista a decisão de ID: 

14547517, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ratificarem os atos já praticados. Após, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024236-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIO LEMES DO PRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1024236-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por DEONIZIO LEMES DO PRADO com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN e COORDENADOR DE 

VEÍCULOS DO DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo GOL, cor branca, Placa NPG8282/MT, RENAVAM 

nº 00326749675, COR/ANO/MODELO Branco/2011/2012 sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o mandado 

de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo GOL, cor branca, Placa NPG8282/MT, 

RENAVAM nº 00326749675, COR/ANO/MODELO Branco/2011/2012 seja 

licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo 

que não há demonstração de que houve a notificação regular do 

Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 
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é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 14540011), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo GOL, cor branca, Placa 

NPG8282/MT, RENAVAM nº 00326749675, COR/ANO/MODELO 

Branco/2011/2012 sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024703-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1024703-42.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por L N N BARROSO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(AUTO POSTO AMARELINHO IV), contra ato indigitado coator da lavra da 

SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, SRA. MARIA 

CELIA DE OLIVEIRA PEREIRA, objetivando “o imediato levantamento da 

suspensão da inscrição estadual da impetrante, até a finalização do 

processo de renovação da Licença de Operação junto a SEMA/MT”. Narra 

a Impetrante, em síntese, que é uma empresa atuante no ramo de 

comercialização de combustíveis diretamente ao consumidor final, ou seja, 

postos de combustíveis. Aduz que antes de ingressar com pedido de 

recuperação judicial, requereu a alteração de seus dados na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, na Secretaria de Estado de 

Fazenda, bem como na Agência Nacional de Petróleo. Conta que, “para 

realização destes ajustes em seu contrato social, foi requerida pela ANP a 

apresentação de nova Licença de Operação”. Em decorrência, protocolou 

pedido de renovação da licença operacional na Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente em 27 de outubro de 2017. Assevera que, na data de 10 de 

julho de 2018, proferiu-se despacho determinando que fosse 

apresentado, no prazo de noventa (90) dias, “novos documentos e 

diligências, necessárias à renovação da LO, o que foi prontamente 

acatado e vem sendo providenciado”. Alega que “houve um entrave 

institucional que acabou por levar à suspensão da inscrição estadual da 

Impetrante, fato este que vem causando enorme prejuízo a uma empresa 

que, já em processo de recuperação judicial, se vê impedida de realizar 

sua atividade e, consequentemente, acumulando prejuízos a cada dia em 

que fica sem comercializar combustíveis.”. Pontua que a demora no 

procedimento de renovação da licença operacional impede a análise do 

pedido de atualização do cadastro na Agência Nacional de Petróleo, em 

consequência, motivou a suspensão de sua inscrição estadual. 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 legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de reativar a inscrição estadual da Impetrante, 

até a finalização do processo de renovação da Licença de Operação junto 

a SEMA/MT. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à 

Impetrante, pois, da análise minuciosa da documentação acostada aos 

autos, ressai que a inscrição estadual da empresa encontra-se “vencida”, 

doc. ID. n. 14593657, em virtude do não cumprimento de certas 

exigências, ID n. 14593643. Ocorre que a empresa Impetrante, ao que tudo 

indica, está sendo vítima de verdadeiro “efeito dominó burocrático”, haja 

vista que, para continuar exercendo suas atividades, precisa da 

atualização do cadastro junto à ANP, mas para tanto, precisa de licença 

de operação, que, por sua vez, ainda não emitida pela SEMA/MT. Em 

outras palavras, sem a Licença, não se faz alteração de cadastro na ANP, 

e sem alteração de cadastro na ANP, não se obtém renovação da 

inscrição estadual junto à SEFAZ/MT. Ora, é patente nos autos a diligência 

da Impetrante em buscar atender todas as exigências de todos os órgãos 

para obter a documentação necessária a lhe dar aptidão de funcionar 

regularmente, como se vê dos docs. ID. n. 14593687, 14593684, 

14593679, 14593676, 14593675, 14593655, 14593649 e 14593647. Assim 

sendo, no caso concreto, entendo que não é razoável e plausível imputar 

à empresa a demora da SEMA na conclusão da análise do requerimento 

da Impetrante, até mesmo porque, como é de sabença geral, a suspensão 

da inscrição estadual acarreta sérios prejuízos à pessoa jurídica, 

inviabilizando o trabalho. Ademais, se a Impetrante está diligenciando e 

providenciando a documentação solicitada, na pendência apenas de 

providências de órgãos do próprio Estado, não há que se cogitar da ideia 

de penalizá-la com a suspensão da inscrição estadual. Esse é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DA CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - 

AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA. Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição 

estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo 

administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 359 de 672



APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 

– ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

–SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL 

COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS 

INFERIORES A 2.500 UPF/MT – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À 

LEGALIDADE, À ISONOMIA, À PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE 

PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PRECEDENTES TJMT – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido 

e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de 

empresa, por divergência cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o 

direito ao contraditório e à ampla defesa (Constituição da República, Art. 

5º, inc. LV).Segundo julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça 

Estadual, a norma que limita o direito de recorrer em razão do valor da 

dívida, disposta no Art. 570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, 

inserido pelo Art. 1º, inc. VII, do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se 

inconstitucional, posto que ‘o simples valor do crédito não pode servir de 

parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ 

(TJMT, Tribunal Pleno, Des. Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, 

julgado em 24/09/2009, publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 155891/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – PROCEDENCIA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DE MICRO EMPRESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CR, 

ART. 5º, INC. LV) – INTELIGÊNCIA DO ART. 56, § 4º, INC. I DA PORTARIA 

N.º 114/2002 DA SEFAZ - INEXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA POR 

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DURANTE O TEMPO EM QUE PERMANECEU 

IRREGULAR EM RAZÃO DO ATO ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA ESTADUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE - INSURGÊNCIA 

ESTATAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 

PRECEDENTES STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

RATIFICADA.1. A natureza jurídica da ação não se determina pela 

denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, 

mas sim pelo objeto pretendido na lide, com análise sistemática do pedido e 

da causa de pedir deduzidos na inicial. Sentença ratificada. Precedentes 

STJ e TJMT.2. O ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual 

de microempresa, por divergência cadastral, sem oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa, constitui violação a direito do Contribuinte 

(CR, Art. 5º, inc. LV). Inteligência da aplicação do Art. 56, §4º, inc. I da 

Portaria n.º 114/2002 – SEFAZ. Sentença ratificada. Precedentes TJMT.3. 

Mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo a quo aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, quando atendidos os parâmetros estabelecidos nas 

alíneas do § 3º do Art. 20 do CPC/1973 e observada a disposição do § 4º 

do mesmo artigo e Codex, pois se trata de causa de pequena monta, cujos 

honorários são estabelecidos equitativamente. Nos autos em exame, 

inobstante o valor da ação ser de R$ 974,96, ou seja, menor que o valor 

fixado a título de honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

o que se verifica é que o patrono do Apelado sempre agiu de maneira 

diligente, tendo, inclusive, em razão do indeferimento da liminar pleiteada 

(fls. 27/30), interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO perante esta E. Corte 

Estadual – RAI Nº 118396/2016, cujo v. Acórdão reformou a decisão do 

Juízo de Primeiro Grau e concedeu a liminar vindicada (fls. 49/53), tendo 

ainda apresentado nos autos principais a sua Impugnação à Contestação 

do Estado Requerido. Recurso desprovido. Precedentes TJMT.4. Sentença 

ratificada. Recurso desprovido. (Apelação / Remessa Necessária 

139562/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 05/04/2018) Desta forma, presentes os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, o deferimento é medida que se impõe. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar à autoridade coatora que proceda com o 

imediato levantamento da suspensão da inscrição estadual da Impetrante, 

até a finalização do processo de renovação da Licença de Operação junto 

a SEMA/MT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024579-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MORAIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1024579-59.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por CLAUDETE MORAIS em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde), ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de 

urgência para o fim de ser determinado ao Requerido que cumpra com a 

sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o 

fornecimento do medicamento denominado “Omalizumabe (Xolair)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 14582427). Aduz, em 

síntese, que é portadora de Urticária Crônica Espontânea (UCE) – (CID 10 

L 50.9), a qual vem se apresentando refratária aos tratamentos 

medicamentosos até então utilizados, inclusive os Anti-Histamínicos e 

Ciclosporina, de modo que apresenta crises fortes e rebeldes doença, 

com infecções fúngicas, virais, bacterianas, associadas a edema de glote 

e dispneia grave. Assevera que seu médico resolveu iniciar tratamento 

com o fármaco supramencionado pelo período mínimo de um ano, sendo 

que o medicamento é imprescindível para resguardar a saúde da paciente, 

visto que a doença se mostrou refratária a todos os outros fármacos e o 

quadro clínico da autora atualmente é bastante grave, com risco de 

complicações. Relata que solicitou o referido medicamento junto à 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (Farmácia de Alto Custo), da 

Secretaria de Estado de Saúde, mas sequer conseguiu protocolar o 

pedido devido à revogação da Portaria 172, recebendo apenas uma nota 

oficial aduzindo que o fármaco não é fornecido pelo SUS. Pontua que, ao 

procurar resolução pela via administrativa, a autora não obteve êxito, de 

modo que não lhe resta alternativa que não seja buscar o judiciário para 

fazer valer o direito constitucional, fundamental e indisponível de ter a 

devida assistência a sua saúde. Pugna pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

(ID nº 14592467), foi emitido parecer técnico (ID nº 14625801) o qual 

apenas informou que o medicamento solicitado não é assegurado pelo 

SUS. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da Justiça 

Gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou 

pela desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. In casu, o pedido de antecipação de tutela visa a que o 

Requerido viabilize, imediatamente, o fornecimento do medicamento 
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denominado “Omalizumabe (Xolair)”, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 14582427). Para tanto, instruiu a inicial com documentos 

importantes, no caso a prescrição de médico especialista, exames 

médicos e o requerimento administrativo para o fornecimento do fármaco 

pelo SUS (ID nº 14582427), tudo em atendimento do disposto no art. 1º e 

§1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. É de sabença geral que a 

Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º 

da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde como um dever do Estado a todos, 

inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas com 

medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio 

sustento e ao de sua família. Com efeito, mister ser concedida especial 

proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e 

superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno 

colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 14582427), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Alergia e Imunologia, Dr. Juliano Coelho Philippi – CRM/MT 

nº 3695, não resta dúvida quanto à doença que a Autora possui, 

tampouco a urgência do uso do medicamento pretendido, nem da negativa 

dos entes públicos em lhe fornecer, motivo mais do que suficiente para 

justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E, seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “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 a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Por fim, ainda que o 

fornecimento do medicamento objeto da presente demanda esteja 

suspenso em razão de um recurso em trâmite no STJ, perfilho do 

entendimento de que se trata de um caso de urgência, no caso o risco de 

vida, de modo que se mostra imprescindível o deferimento do provimento 

antecipatório, conforme preconiza o art. 314 do CPC/2015. Deste modo, à 

vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido 

Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado à Requerente 

o fornecimento do medicamento denominado “Omalizumabe (Xolair)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 14582427), ainda que 

seja necessária a contratação de fornecedor particular, NO PRAZO 

MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. Deixo de 

fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a sua 
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defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive no 

regime de plantão. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024939-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA MARIA VIEGAS DE SOUZA GOMIDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE OAB - MT24724/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1024939-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por DÉA MARIA VIÉGAS DE 

SOUZA GOMIDE contra ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, ambos devidamente qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado à autoridade coatora que providencie todos os meios 

necessários na rede de saúde particular para que a Impetrante se 

submeta ao exame prescrito pelo médico especialista (ID nº 14619875). 

Em síntese, é o que merece 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 coatora que 

providencie todos os meios necessários na rede de saúde particular para 

que a Impetrante se submeta ao exame prescrito pelo médico especialista 

(ID nº 14619875). 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 realização do 

exame pleiteado 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 e regra colhemos 

o Parecer do NAT, o que não está contemplado pelo rito do Mandado de 

Segurança, e, ainda, pode ocorrer de, no curso da ação, ser necessária a 

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 prejuízo 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, 08 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024844-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LOPES DE MORAES (AUTOR)

OSCAR DE SOUZA GARCIA DA SILVA (AUTOR)

FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO (AUTOR)

JULIANA GOMES FERREIRA (AUTOR)

KATIA CORDEIRO (AUTOR)

ADRIANA DE FATIMA GONCALVES ROCHA OLIVEIRA (AUTOR)

ADRIANO COELHO DA ROCHA (AUTOR)

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR)

BELARMINO PESSOA DA SILVA (AUTOR)

PAULO PRIMO VIANA (AUTOR)

THYELLE CRISTINE COSTA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1024844-95.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: ADRIANA DE FATIMA 

GONCALVES ROCHA E OUTROS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos dos autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Os autores alegam, em resumo, que no plano real 

ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 

482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o 

Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – 

URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam 
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que, contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia 

de cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 9426010). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o 

autor não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, 

requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID:, afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS 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.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos autores – 

vinculados a Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 
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MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para os autores, fato esse omitido na 

inicial, mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se 

falar em reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual 

estabeleceu nova tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos 

quadros de servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à 

diferença aqui reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de 

pagar se prende à limitação temporal decorrente da reestruturação 

superveniente das referidas carreiras e do padrão de vencimentos 

básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo 

STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais 

decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em 

que houve a reestruturação de carreira do servidor. Precedentes. 2. O 

acolhimento das proposições recursais da parte recorrente, ora 

embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à 

limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação 

da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a este Superior 

Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 

280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 3. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (EDcl no 

REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (destacamos). 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO 

SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 7235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem declarou que as 

Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 garantiram a 

compensação das perdas apuradas, após a reestruturação na carreira. 

Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a legislação 

local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. Incidência da 

Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502617-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Proc. nº 0502617-42.2015.811.0041 – PJE Espécie: Embargos À Execução 

Fiscal Embargante: Banco do Brasil S.A Embargado: Estado de Mato 

Grosso Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017 ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 63938 Nr: 16843-03.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO 

IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Vistos.

Diante do pedido expresso do credor, julgo extinto estes autos com 

supedâneo no que dispõe o artigo 794, I, do CPC.

Custas pelo devedor.

Dêem-se as baixas e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 415860 Nr: 3850-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G MOITINHO, ALCEBÍADES GUIMARÃES 

MOITINHO

 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 16/03/2016, 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.: 1096490 Nr: 9056-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Embargante para querendo, no prazo legal, se manifestar 

sobre a Impugnação aos Embargos à Execução apresentada pela parte 

Embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 994500 Nr: 20814-05.2015.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299.951-OAB/SP, SAMIR BENETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1 – Diante da manifestação da parte requerida às fls. 141/153, bem como 

dos documentos por ela acostados aos autos, dê-se vista a parte autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

2 – Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão.

 3 - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 415860 Nr: 3850-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G MOITINHO, ALCEBÍADES GUIMARÃES 

MOITINHO

 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 16/03/2016, 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): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 975715 Nr: 11963-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO PIRES PILATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do C.P.C. 

2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 11963-74/2015 - CÓD. 975715, promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ em desfavor de HAROLDO PIRES PILATTI 

– CPF Nº 022.477.631-20 e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 403566 Nr: 35413-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R D FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

CLAUDIA DALCANALE, RICARDO DALCANALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de Execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em desfavor de R D FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

A exequente requer a extinção do feito, com fulcro no artigo 794, I, do 

CPC, face à Decisão Administrativa nº. 2012851, de 21 de setembro de 

2012, conforme se vê às fls. 21/23.

 Considerando o requerimento da exequente, DECLARO EXTINTA a 

presente Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

contra R D FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com fulcro no artigo 

794, I, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de levantamento de penhoras se existentes, bem como 

desbloqueio de contas do Executado.

Custas a cargo da Executada.

Transitada esta em julgado e quitadas as custas, arquive-se com as 

respectivas baixas.

Não sendo as custas quitadas, arquive-se com baixa apenas no relatório 

mensal.

P.I.C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 167902 Nr: 17452-78.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDMUNDO CERQUEIRA CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IGNEZ DECHAMPS C. 

BAPTISTA-PROC.M.CBA - OAB:MT 2811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(S) nº(S) 28429/1999, 85811/2000, 12864/2001, 75230/2002 e 

153451/2003, vencidas, respectivamente, em 29/01/1999, 20/12/2000, 

21/11/2001, 31/12/2002, 20/01/2003, objetos desta ação, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 17452-78/2004 - CÓD. 167902, promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ em desfavor de CARLOS EDMUNDO 

CERQUEIRA CALDAS e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente 

do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por 

analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

P. R.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 147110 Nr: 2309-49.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLEMAR LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

do crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta 

a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários.

P.I.C. e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 192772 Nr: 3820-48.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMP IMOB NONATO FARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S nº(s) 39666/2000, 98685/2001, 25310/2002, 91959/2003 e 

173244/2003, vencidas, respectivamente, em 29/01/1999, 20/12/2000, 

21/11/2001, 31/12/2002 e 20/01/2003, objetos desta ação, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 3820-48/2005 - CÓD. 192772, promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ em desfavor de EMP. IMOBILIARIO 

NONATO FARIA LTDA e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face a ocorrência da prescrição 

intercorrente do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 

2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 

10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

P. R.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922147 Nr: 44664-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇAO MOTTA LTDA, PEDRO NEMESIO 

FARIA, MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do NCPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

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

 Cod. Proc.: 421421 Nr: 6848-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBISMAR MORAES COSTA - ME, 

KLEBISMAR MORAES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 21 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC vigente.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Isento do pagamento de 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

 Cod. Proc.: 991432 Nr: 19194-55.2015.811.0041
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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): SOUZA & CASTELO BRANCO LTDA ME, 

MARIA NEUSA PEREIRA CASTELO BRANCO, DEA MARIA NUNES RIBEIRO 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante os termos do pedido do exequente, JULGO EXTINTA a presente 

ação, nos termos do artigo 26 da LEF .

Sem custas e honorários.

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 461531 Nr: 30456-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NORTE MARINGA LTDA, SEITI 

VALTER MARUITI, TETSUZI MARUITI, ATUSHI YOSHIMURA, LUIZ FUTOSHI 

YOSHIMURA, MORISO MARUITI, OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA

 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 1/3/2016, 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.: 876444 Nr: 14388-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento no Art. 485, inc. VIII do CPC/2015 c/c Art. 26 da 

Lei 6.380/1980 – L.E.F., DEFIRO o pedido de DESISTÊNCIA apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Proc. nº 14388-11/2014 – COD. 

876444, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a GUSTAVO 

AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF Nº 754.931.280-04, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 270524 Nr: 2475-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES ROCHA CLARO E SILVA LTDA, 

MARTHA DE MORAES ROCHA, MARCIAL DE MORAIS ROCHA, VICENTE 

HERCULANO DA SILVA, VALDIBERTO DA ROCHA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 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

 Cod. Proc.: 990466 Nr: 18652-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimo o exequente para manifestar-se sobre a petição de fls.34/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 762928 Nr: 15478-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BELO GALINDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face à petição de fl.09, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra 

FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO, com fulcro no artigo 794, I, do Código 

de Processo Civil.

Defiro o pedido de levantamento de penhoras existentes, bem como 

desbloqueio de contas do Executado.

Custas a cargo do Executado.

 Transitada esta em julgado e quitadas as custas, arquive-se com as 

respectivas baixas.

Não sendo as custas quitadas, arquive-se com baixa apenas no relatório 

mensal.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 453641 Nr: 25366-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE SOUZA & CIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ANDRADE SOUZA, FABRICIO SOUZA COUTO, ELIENE SOUZA 

COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 15/12/2015, 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, 26 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 355690 Nr: 25884-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIMPOLHO COMERCIO ROUPAS LTDA, 

CASSIANE LÍDIA PACHECO, CAMILA DANIELLA PACHECO

 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 às fls.11, a extinção do feito, face à quitação débito.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 712685 Nr: 7186-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 15/01/2016, 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.

Custas processuais a cargo da parte executada.

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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 906589 Nr: 34635-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINETE ALVES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento no Art. 485, inc. VIII do C.P.C. 2015 c/c Art. 26 da 

Lei 6.380/1980 – L.E.F., DEFIRO o pedido de DESISTÊNCIA apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal e DECLARO EXTINTO o presente processo 

da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 34635-13/2014 – COD. 906589, 

promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à ELINETE ALVES 

RONDON - CPF Nº 940.726.121-20, sem julgamento do mérito.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 714357 Nr: 9498-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:28135/PE

 Intimo o exequente para manifestar-se sobre as petições de fls.22/31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 453641 Nr: 25366-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE SOUZA & CIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ANDRADE SOUZA, FABRICIO SOUZA COUTO, ELIENE SOUZA 

COUTO

 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 15/12/2015, 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, 26 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 270524 Nr: 2475-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES ROCHA CLARO E SILVA LTDA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 368 de 672



MARTHA DE MORAES ROCHA, MARCIAL DE MORAIS ROCHA, VICENTE 

HERCULANO DA SILVA, VALDIBERTO DA ROCHA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 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 das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 922147 Nr: 44664-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇAO MOTTA LTDA, PEDRO NEMESIO 

FARIA, MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do NCPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

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.: 991432 Nr: 19194-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & CASTELO BRANCO LTDA ME, 

MARIA NEUSA PEREIRA CASTELO BRANCO, DEA MARIA NUNES RIBEIRO 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante os termos do pedido do exequente, JULGO EXTINTA a presente 

ação, nos termos do artigo 26 da LEF .

Sem custas e honorários.

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 461531 Nr: 30456-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NORTE MARINGA LTDA, SEITI 

VALTER MARUITI, TETSUZI MARUITI, ATUSHI YOSHIMURA, LUIZ FUTOSHI 

YOSHIMURA, MORISO MARUITI, OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA

 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 1/3/2016, 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.: 712685 Nr: 7186-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 15/01/2016, 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.

Custas processuais a cargo da parte executada.

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

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37641 Nr: 3687-57.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA MORGADO - OAB:14039, Ussiel Tavares da Silva 

Filho - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21 Nr: 1-62.1996.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minérios Salomão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660, Ludovico Antonio Merighi - OAB:905-A/MT, Luisa 

Gabriela da Silva - OAB:20.078

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta deste Juízo, 

REDESIGNO a realização da inspeção judicial para o dia 13 de agosto de 

2018.

Intimem-se as partes, advertindo-as que deverão estar presentes na sede 

deste Juízo às 8h, para início da inspeção.

Expeça-se ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente comunicando 

a alteração da data designada.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Cuiabá, 7 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41484 Nr: 2399-40.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução opostos por JOSÉ PAULO 

GONÇALVES em face de execução de título executivo extrajudicial 

proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Certificada a tempestividade, recebo os embargos somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 919, do CPC/2015.

Intime-se o exequente, para que se manifeste sobre os embargos, nos 

termos do art. 920, inciso I, do CPC/2015.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29919 Nr: 1573-82.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO AFONSO CARNEIRO, JOÃO FERNANDES 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO AUGUSTO DE SANCTIS 

GARCIA- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da Defensoria Pública (fl. 35) e determino a intimação do 

Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte cópia 

integral do processo administrativo no qual se baseia os Autos de Infração 

n. 152364 e 152365.

Após, dê-se nova vista à Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41357 Nr: 2334-45.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRÉ BABY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Silveira - OAB:3.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, qualificado 

nos autos, propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE em 

desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, objetivando a 

concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos do auto de 

infração n. 112597 e o processo administrativo oriundo desse documento.

Pediu o deferimento do pagamento da taxa judiciária ao final da demanda e 

a cargo do vencido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, dispõe no item 2.14.2, da Seção 14 – As Custas 

Processuais que:

“2.14.2 – 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”.

 Verifica-se, no entanto, que não restou comprovado nos autos a 

incapacidade momentânea para o pagamento das taxas e custas judiciais, 

devendo seu pedido ser indeferido.

Outrossim, constata-se que a SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE não tem personalidade jurídica para defender-se em juízo, não 

possuindo capacidade exigida para figurar no polo passivo desta ação.

Diante do exposto, determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, realize emenda à inicial no sentido de proceder ao 

recolhimento das custas processuais e a regularização do polo passivo 

da presente ação, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da 

distribuição.

Não havendo o pagamento das referidas custas, proceda-se, Srª Gestora, 

conforme disposto no item 2.14.2.1 da CNGC.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22185 Nr: 1019-89.2012.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO SCHAFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tadeu Mucio Galvão Marques 

Vallim - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ethienne Gaião de Souza 

Paulo - OAB:6251

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo
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 Cod. Proc.: 39691 Nr: 1299-50.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VIEIRA DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764/O

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta.Intime-se o executado.Decorrido o prazo para interposição de 

recurso voluntário, intime-se o exequente, pessoalmente, para se 

manifestar acerca do bem ofertado à penhora às fls. 16/17, no prazo de 

15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 3 de agosto 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 1098-58.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARKS, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE APARECIDA KERKHOFF 

- OAB:72.615, PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO (fls. 176/183) em face da decisão que deferiu a liminar requerida 

por EDSON MARKS para determinar a suspensão do Processo 

Administrativo 270.449/2006, bem assim a exigibilidade da penalidade de 

multa imposta no Auto de Infração n. 101.467, lavrado em 5 de outubro de 

2006, independentemente do estado em que se encontra, até o julgamento 

de mérito ou contraordem judicial.

Sustenta o embargante o cabimento dos presentes embargos de 

declaração, alegando a existência de “contradição e obscuridade” na 

decisão embargada, de modo a justificar sua interposição.

Isso porque, segundo alega, a decisão embargada apontou 

acertadamente, em seu entendimento, a existência de atos que 

impulsionaram o processo antes da decisão administrativa final, de modo 

que não restou configurado a ocorrência da prescrição intercorrente, já 

que não houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos. 

Inobstante a isso, aponta que não restou claro qual espécie de prescrição 

este Juízo reconheceu na decisão impugnada.

 Instado (fl. 184), o embargado/requerente apresentou contrarrazões às 

fls. 185/. Preliminarmente, sustenta a intempestividade dos embargos 

opostos. No mérito, em síntese, argumenta a inexistência dos vícios 

apontados pelo embargante/requerido, reforçando o acerto deste Juízo. 

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. DECIDO.

De início, infere-se que o embargado/requerente sustentou que os 

embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO são 

intempestivo, consoantes fundamentos expostos à fl. 188.

Em consulta ao Sistema “Apolo”, infere-se que os autos foram remetidos à 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em 4 de junho de 2018, 

sendo os presentes embargos apresentados em 15 de junho de 2018, ou 

seja, transcorridos 9 (nove) dias úteis.

 Nesse sentido, a certidão de fl. 199 dá conta de sua TEMPESTIVIDADE, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, importante ressaltar que os embargos de declaração 

têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante 

a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos 

de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão 

contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesses termos, o embargante sustenta o cabimento dos presentes 

embargos, alegando a existência de “contradição e obscuridade” na 

decisão impugnada, visto que reconheceu a existência de atos que 

impulsionaram o processo administrativo antes da decisão final, de modo 

que não restou configurado a ocorrência da prescrição intercorrente, mas 

que apontou, em análise preliminar, a ocorrência da prescrição quinquenal, 

não restando claro qual espécie de prescrição foi reconhecida.

Registre-se, por oportuno, que a prescrição no âmbito do procedimento 

administrativo para apuração e julgamento de infrações administrativas por 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, encontra-se 

regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013, artigos 19 e 20. In 

verbis:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração 

objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada 

da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou 

continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela 

administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração 

paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou 

despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a 

prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei 

penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a 

obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator 

por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do 

fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o 

efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou 

impulso processual.” [sem destaque no original]

É clarividente a existência da prescrição quinquenal – ocorre no prazo de 

05 (cinco) anos, cujos marcos interruptivos se encontram descritos nos 

incisos I e III do art. 20 do referido decreto – e a prescrição intercorrente – 

ocorre no prazo de 03 (três) anos, tendo como marco interruptivo a 

prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, 

conforme inciso II do art. 20 do referido decreto.

Denota-se inteligência do legislador ao estabelecer marcos interruptivos 

diversos para tais institutos extintivos, pois se assim não fosse, uma – 

prescrição intercorrente – anularia/obstaria a outra – prescrição 

quinquenal.

Pois bem. Infere-se da decisão embargada que este Juízo, em análise 

preliminar, própria daquele momento processual, identificou “(...) a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública 

Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) 

anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c 

art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade 

do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada (...)”. [fl. 65v]

Com efeito, vê-se que o transcurso do prazo prescricional – prescrição 

quinquenal – constatado por este Juízo tem como marcos a data de 

notificação do requerente a respeito do Auto de Infração n. 101.467, 

ocorrida em 5-10-2006 – consoante previsão expressa do art. 20, inciso I, 

do Decreto Estadual n. 1.986/2013 – e a data em que o Processo 

Administrativo n. 270.449/2006 foi finalizado, ou seja, em 23-11-2012 – 

consoante previsão expressa do art. 20, inciso III, do Decreto Estadual n. 

1.986/2013.

Logo, identificou-se o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos no 

procedimento de apuração do auto de infração – prescrição quinquenal –, 

conforme dispõe o art. 19, caput, do supracitado Decreto Estadual, e não 

a prescrição intercorrente (art. 19, §2º), cujos marcos interruptivos são 

diversos, conforme se extrai do art. 20 do referido decreto.

Desse modo, inobstante todo o esforço empreendido pelo embargante em 

suas razões recursais, não há que se falar em contradição, tampouco em 
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obscuridade da decisão impugnada.

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 176/183, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25579 Nr: 384-06.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA & VASCONCELOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Cavalcanti 

Albuquerque - OAB:7892

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139771 Nr: 5740-15.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO QUEIROZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE GARCIA ROSA VIEIRA - 

OAB:11359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de pena em regular tramitação.

Progressão de regime de pena prevista para o dia 14.10.2023.

Cálculo de Pena de fls. 242, devidamente homologado às fls. 304/305.

Aguarde-se o cumprimento da pena imposta e/ou eventual remição.

Remeta-se cópia do cálculo ao recuperando e à Unidade Prisional.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 133684 Nr: 19159-39.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ighor Migueis Ribeiro - 

OAB:24804/MT

 Vistos, etc.

Diante da manifestação ministerial para que não sejam 

reconhecidos/considerados todos os dias trabalhados para fins de 

remição, em observância ao princípio do contraditório, concedo vista à 

defesa para manifestar-se.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 421501 Nr: 27049-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO COIMBRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370/O

 Vistos, etc.

1. Inicialmente, ainda que haja despacho pendente de cumprimento, mas a 

fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante 

das 02 guias juntadas aos autos (fls. 04 e 105), tratando-se de processos 

distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal 

de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e 

art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais 

totalizam 19 anos e 06 meses de reclusão.

2. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data 

(26.07.2017) da juntada da última guia (fl. 105) o apenado cumpriu 03 

anos, 01 mês e 27 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 16 anos, 04 

meses e 03 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da 

LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o 

cumprimento da reprimenda.

3. Fixo o dia 03.08.2014 (última prisão) como data-base para a concessão 

de eventuais benefícios.

4. Elabore-se cálculo de pena atualizado, utilizando-se, para tanto, os 

apontamentos acima mencionados.

5. Observe-se no quando da elaboração do cálculo de pena a utilização 

da fração devida para progressão de regime, pois muito embora ambos os 

delitos sejam de tráfico, a alteração legislativa ocorrida no ano de 2007 

não tem aplicação a primeira condenação (guia 1), à qual deve ser 

aplicada a fração de 1/6.

6. Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes, com 

posterior conclusão.

7. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 340368 Nr: 35-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JÚNIOR BATISTA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jr.Q.Luz - OAB:23787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane dos Santos Teles - 

OAB:25283/O, Francisco Jr.Q.Luz - OAB:23.787, PAULO GEON 

MORAES DA SILVA - OAB:18348/MT

 CERTIDÃO PARA INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o(a) advogado(a) ELIANE DOS SANTOS TELES, 

OAB N. 25283/O, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 

descritos, com carga desde a data de 11/07/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 533067 Nr: 24770-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADENAU JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Gley da Silva - 

OAB:13803, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - OAB:2802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido não veio instruído com os 

documentos necessários a autorizar a análise por parte deste juízo, 

motivo pelo qual determino seja intimada a defesa para, no prazo máximo 

de 20 dias, emendar a inicial e juntar todos os documentos relacionados à 

condenação a que faz referência em seu petitório.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, com posterior 

conclusão.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 371582 Nr: 12229-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FELIX DE SOUZA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 Vistos, etc.

Diante do ofício encaminhado pela diretoria da Politec/MT informando que 

só há vagas para realização de perícias por aquela especializada em 

novembro de 2019 (fls. 155/156) e levando-se em consideração que o 

recuperando já preencheu o requisito objetivo para a progressão de 

regime em 30.11.17 (cálculo de fls. 126), entendo não haver qualquer 

possibilidade de se aguardar a realização do exame por órgão oficial, 

motivo pelo qual determino:

I - o encaminhados dos autos à perita nomeada na decisão de fls. 

150/152, para a elaboração de exame criminológico no prazo máximo de 

20 dias.

II – o cumprimento da parte final da decisão de fls. 150/152, elaborando-se 

novo cálculo de pena, observando-se os 26 dias remidos.

III – e, após a juntada ao processo do cálculo de pena e do laudo pericial, a 

intimação da defesa e a concessão de vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena, no prazo 

de 05 dias, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 166164 Nr: 13471-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CASTALDELI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/O

 9. Desta forma, não estando mais o recuperando recolhido em 

estabelecimento prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo 

competente para análise e/ou adoção de qualquer providência a ele 

relacionada.10. Pelo exposto, deixo de analisar o pedido deduzido pela 

defesa e, como o referido recuperando está recluso em unidade prisional 

da comarca de Água Boa/MT, declino de competência em favor daquele 

juízo e determino, por consequência, o encaminhamento dos autos àquela 

comarca.11. Expeça-se o necessário.12. Intime-se.13. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 448675 Nr: 25670-72.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA SILVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que em casos como tais o estudo social guarda contornos 

e semelhanças com laudo pericial, em observância ao princípio do 

contraditório, concedo vista à defesa para manifestar-se quanto ao 

mesmo em 10 dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 136647 Nr: 3641-72.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECI MARTINIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão e dos documentos de fls.2.178/2.181, intime-se a 

defesa constituída no autos para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar e 

comprovar qual a origem e o motivo pelo qual o referido depósito foi 

efetuado em conta judicial.

Após, com o aporte da manifestação, dê-se novas vistas ao MPE.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 387228 Nr: 1264-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VELOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ROIKA 

JUNIOR - OAB:6178, JUCYNIL RIBEIRO Pereira - OAB:4.107

 CERTIDÃO PARA INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o(a) advogado(a) JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, 

OAB N. 4.107/MT, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 

descritos, com carga desde a data de 13/06/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 337697 Nr: 18874-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SILVA DE MORAIS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT, WALMIR CAVALHIERE DE OLIVEIRA - OAB:26.069

 Vista às partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 490891 Nr: 30320-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO ROBSON DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:4.485/MT

 Vistos, etc.

Em face da inexistência de documento hábil a comprovar a localização do 

penitente, mantenho, por ora, a prisão decretada nos autos.

Intime-se a Defesa do recuperando LAÉRCIO ROBSON DA SILVA 

MAGALHÃES, a fim de que apresente comprovante atualizado de 

residência fixa do mesmo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 139771 Nr: 5740-15.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO QUEIROZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE GARCIA ROSA VIEIRA - 

OAB:11359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT

 Vistos, etc;

 Trata-se de executivo de pena em nome do reeducando MARCELO 

QUEIROZ DIAS.

 Às fls. 249 aportou cálculo de pena aos autos.

 Às fls. 251/256, a Defesa impugnou o referido cálculo, aduzindo que o 

recuperando possui apenas uma condenação por crime hediondo, por 

isso deve ser considerado réu primário em crime hediondo. Assim 
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requereu a retificação do cálculo de fls. 249.

O Ministério Público, por sua vez, discordou do pedido de retificação 

requerido pela Defesa 301/303.

O pleito da Defesa foi indeferido.

É o necessário relato. Decido.

O pedido da Defesa já foi analisado por este Juízo conforme se vê na 

decisão erigida às fls. 304/305, cabendo à Defesa, se no prazo, interpor 

recurso competente.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 533711 Nr: 25458-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYVID LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc;

Ante a entrada do presente executivo de pena neste Juízo, dê-se vista às 

partes para manifestação.

Após, conclusos.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 407833 Nr: 12466-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE JESUS MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Wellington de Jesus Messias, Cpf: 97816329172, Rg: 

1.372.520-3 SSP MT Filiação: Manoel Messias Neto e Alda Meriam de 

Jesus de Messias, data de nascimento: 06/08/1984, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, moto-taxista/moto boy, Endereço: Rua 43, 

Quadra 51, Casa 16, Bairro: Cpa Iii, Setor iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU P/ CONSTITUIR NOVO ADVOGADO:

INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, ciente(s), 

cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo consignada, 

mais precisamente, para para constituir novo defensor no prazo de 10 

(dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á nomeado o Dr. 

Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na sua defesa, 

nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 524514 Nr: 16498-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA. OAB/MT: 

24.505/O

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 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Por conseguinte, determino que se 

proceda a baixa na distribuição e arquivamento do feito sob cód. 533645, 

em apenso. Intimem-se o acusado LUCAS SOUZA SILVA e sua Defesa, 

com o fim de compareceram a audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28/08/2018, às 15h30min.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400653 Nr: 4864-50.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN WENDER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 385781 Nr: 27854-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLETON FONTES DE CAMPOS, LOURIVAL 

JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:, luis fernando - OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.
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III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 422377 Nr: 28011-08.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AFONSO DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 401238 Nr: 5479-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR LUIZ LIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 432216 Nr: 8103-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 436085 Nr: 12334-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY JEFFETSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 436894 Nr: 13213-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE SOARDIS, ÉDER LUIS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 448001 Nr: 24976-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADELAR DE SOUZA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11.039

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 450808 Nr: 27888-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 457735 Nr: 35038-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI OCLÉSIO CARVALHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374050 Nr: 15194-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, 

LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN 

PAULUS ALENCAR SIMÔES, DANIEL FLAVIO FONTES SILVA, 

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em face das ausências.

II – Homologo o pedido de desistência nesta data.

III – Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa do réu Alexander 

fornecer seu endereço para seu interrogatório, sob pena de ser 

decretada sua revelia.

IV – Decorrido prazo venham-me conclusos.

V - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Tulio, Lyncoln e Daniel)

GILBERTO DIAS DE OLIVAIRA

Advogado de Defesa (Alexander)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 372701 Nr: 13646-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DUARTE LEITE, LEONARDO CESAR DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10.426, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Em consequência, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os 

acusados DANIEL DUARTE LEITE e LEONARDO CÉSAR DA SILVA 

SANTOS, qualificados nos autos do crime tipificado no art. 297, “caput” do 

CP, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 

JULGO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, relativamente ao crime tipificado no 

art. 299, “caput”, do Código Penal, o que faço com fulcro nos artigos 107, 

inciso IV e 109, inciso V, c.c. artigo 61 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 405226 Nr: 9778-60.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ALBANO DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 325679 Nr: 5597-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN F. SERRA ROCHA 

SANTOS. - OAB:, ULISSES RABANEADA DOS SANTOS. - OAB:

 Vistos, correição permanente,

Os autos encontram-se sentenciado (fls. 326/331 e 419/421), todavia, por 

erro material, consta no item 3 - dispositivo da sentença de fls. 419/421 

nome equivocado do sentenciado, de modo que, de ofício, retifico a 

sentença nesse particular e determino que nela conste:

“3. Dispositivo:

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu RODRIGO 

JOSÉ RODRIGUES, qualificado nos autos, relativamente aos fatos 

descritos na denúncia destes autos, o que faço com fulcro nos artigos 

107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no artigo 

61 do Código de Processo Penal”.

No mais, a sentença de fls. 419/421 permanece inalterada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 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.: 450570 Nr: 27634-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MEIRA COSTA, CILO CARLOS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRIS DIAS GONÇALVES BENDO 

- OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 345985 Nr: 6471-69.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DIAS DE JESUS, PAULO CÉSAR ALVES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido da defesa do acusado Paulo, para juntada de 

substabelecimento no prazo de 03 (três) dias.

IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (David)

TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA

Advogada de Defesa (Paulo)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 436954 Nr: 13279-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FABIANO SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANDERSON DA SILVA 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 447504 Nr: 24461-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, 

LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:
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 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 433855 Nr: 9909-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 Diante do exposto, REVOGO a prisão preventiva ao acusado CHRISTIAN 

DE SOUZA BEATO. Contudo, com fundamento no art. 282, § 5º do CPP, 

aplico ao acusado as seguintes medidas cautelares: 1.MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a 

tornozeleira; DEVER DE carregar a bateria todos os dias por 03 (três) 

horas consecutivas; DEVER DE zelar pela conservação do aparelho não 

podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou 

qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que 

alguém os danifique).2.Recolhimento noturno no período de 18h às 06h, 

finais de semana e feriados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 413930 Nr: 18842-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO PAULINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, KEILA DA SILVA BELIDO - OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 454306 Nr: 31474-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOHN ROBERT ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 Intimar a defesa do Réu CHRISTIAN DE SOUZA BEATO para, no prazo 

legal, apresentar Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 444261 Nr: 21053-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATHEUS DAMASCENO ANDRE DA 

SILVA, NADIELE MAIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380268 Nr: 21988-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUELLE SOUZA NABOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15495-B, HELCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588/O

 Vistos etc.

I – Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, 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 e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502862 Nr: 41888-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de LUIS MARIO TEIXEIRA, o que faço com 

fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 PROCESSO N.º 14676-14.2018.811.0042 (CÓDIGO: 522646) RÉU(S): 

DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDACHRISTIAN SOUZA BEATOVistos 

etc.I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto 

a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação.Colacione no mandado a advertência de que os 

denunciados, em suas respostas, poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPPIV – 

Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste nos mandados de citação 

que na hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento 

de restituição os réus deverão apresentar comprovante de propriedade e, 

tratando-se de veículo, a restituição somente acontecerá após a 

manifestação do Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, 

nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos 

autos e, caso positivo, junte-se. Às providências.Cuiabá - MT, 13 de julho 

de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

“Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

MANTENHO a prisão do autuado CHRISTIAN DE SOUZA BEATO, 

qualificado nos autos, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 

312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal e por se mostrarem 

inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Remetam-se os autos ao Parquet, com urgência, para formação da opinio 

delicti, bem como para manifestar-se quanto à prisão do acusado.”

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 “Posto isso e estando ausentes os requisitos legais da custódia cautelar, 
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REVOGO a decisão que decretou a prisão do autuado DANIEL GOMES 

PAULA DE ARRUDA, qualificado nos autos, devendo ser imediatamente 

posto em liberdade com o cumprimento de alvará de soltura em seu favor, 

salvo se por outro motivo estiver preso.

Determino o monitoramento eletrônico do custodiado até a conclusão do 

inquérito policial, quando deverá se dirigir até o Forum para a retirada do 

aparato eletrônico.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 AMRAILDO CESR FACHONE LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

 Promotor de Justiça Defensor Público

 DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA

 Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502862 Nr: 41888-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390

 PROCESSO CRIME Nº: 41888-44.2017.811.0042 (Código: 502862)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: LUIS MARIO TEIXEIRA

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu LUIS MARIO TEIXEIRA não foi 

citado pessoalmente (fl. 48), diante disso, acolho o parecer ministerial de 

fl. 49 e determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502862 Nr: 41888-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390

 Vistos etc.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Cite-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.Colacione no mandado a 

advertência de que o denunciado, em sua resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371102 Nr: 11700-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR FORTES DA SILVA, Filiação: 

Maria Aparecida Fortes da Silva, data de nascimento: 17/08/1995, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-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: Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria 

delitivas JULGO PROCEDENTE os pedidos da denúncia para CONDENAR o 

réu VITOR FORTES DA SILVA qualificado nos autos, na pena dos delitos 

tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (02 vezes), c.c. art. 

70, “caput”, (primeira parte) c.c. art. 244-B, da Lei 8.069/90, c.c. art. 69, 

“caput”, todos do Código Penal. 4. Dosimetria. Em obediência ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes 

preconizados pelo art. 68 do Código Penal. Crime de roubo majorado em 

face da vítima Fabiana: A pena prevista para o crime de roubo é de 

reclusão de quatro a dez anos e multa. É elevada conforme o estabelecido 

no parágrafo segundo do art. 157, do Código Penal. a) Circunstâncias 

judiciais: Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, 

reconheço a culpabilidade do acusado em grau normal do tipo e isso não 

tem o condão de elevar a pena base. O denunciado possui pleno 

conhecimento do caráter ilícito do ato praticado e das consequências do 

delito. Evidencia-se que os motivos do crime estão ligados a cupidez e à 

obtenção de lucro fácil. De outro lado, não se verificam elementos para 

avaliar sua conduta social e personalidade. A vítima em nada contribuiu 

para o evento delituoso, pois apenas estava em uma via pública como 

qualquer outra pessoa. As consequências não são funestas, pois quase 

tudo foi recuperado. Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias legais: Inexistem 

circunstâncias atenuante e agravantes a serem consideradas. c) Causas 

de diminuição e de aumento de pena: Inexistem causas de diminuição da 

pena. De outro giro, constato a presença da causa de aumento de pena 

disposta no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (concurso de 

pessoas), pelo que aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando, 

a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias multa, definitivamente atribuído a este delito. Crime de roubo majorado 

em face da vítima Jonatas: A pena prevista para o crime de roubo é de 

reclusão de quatro a dez anos e multa. É elevada conforme o estabelecido 

no parágrafo segundo do art. 157, do Código Penal. a) Circunstâncias 

judiciais: Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, 

reconheço a culpabilidade do acusado em grau normal do tipo e isso não 

tem o condão de elevar a pena base. O denunciado possui pleno 

conhecimento do caráter ilícito do ato praticado e das consequências do 

delito. Evidencia-se que os motivos do crime estão ligados a cupidez e à 

obtenção de lucro fácil. De outro lado, não se verificam elementos para 

avaliar sua conduta social e personalidade. A vítima em nada contribuiu 

para o evento delituoso, pois apenas estava em uma via pública como 

qualquer outra pessoa. As consequências não são funestas, pois quase 

tudo foi recuperado. Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias legais: Inexistem 

circunstâncias atenuante e agravantes a serem consideradas. c) Causas 

de diminuição e de aumento de pena: Inexistem causas de diminuição da 

pena. De outro giro, constato a presença da causa de aumento de pena 

disposta no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (concurso de 

pessoas), pelo que aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando, 

a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias multa, definitivamente atribuído a este delito. Concurso Formal Próprio 

para os roubos ocorridos contra as vítimas (Fabiana e Jonatas): Em razão 

do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do Código Penal) para os 

roubos ocorridos, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo em vista 

que as penas aplicadas são iguais 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 13 (treze) dias-multa e somente uma será considerada, 

elevo em 1/6 (um sexto), chegando a reprimenda de 06 (seis) anos e 02 

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Crime 
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de corrupção de menor: A pena prevista para o crime de corrupção de 

menor é de reclusão de um a quatro anos. a) Circunstâncias judiciais: Com 

relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a 

culpabilidade do acusado em grau normal do tipo e isso não tem o condão 

de elevar a pena base. O denunciado possui pleno conhecimento do 

caráter ilícito do ato praticado e das consequências do delito. De outro 

lado, não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e 

personalidade. As consequências do crime não lhe favorece, uma vez 

que a ação conjunta vai acarretar prejuízos severos à personalidade do 

menor que ainda está em formação. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 

do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal 01 (um) 

ano de reclusão. b) Circunstâncias legais: Inexistem circunstâncias 

atenuantes e agravantes a serem consideradas. c) Causas de diminuição 

e de aumento de pena: Inexistem causas de aumento e de diminuição da 

pena. Não havendo causas a influir no quantum de pena atribuído, torno 

definitiva a pena de 01 (um) de reclusão para este delito. Concurso 

Material entre os Crimes de roubos e Corrupção de Menor: Em atenção à 

regra do concurso material de crimes disposto no art. 69, do Código Penal, 

somo as penas dos crimes de roubo [06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa] e corrupção de menor 

[01 (um) ano de reclusão], atingindo a pena privativa de liberdade o 

patamar de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão e 15 

(quinze) dias-multa. 5. Pena definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

VITOR FORTES DA SILVA, qualificado nos autos, em 07 (sete) anos, 02 

(dois) meses e 20 dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor 

do dia-multa no mínimo legal. 6. Regime de Cumprimento de Pena: Ante a 

pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo 

como regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos 

do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 7. Substituição da Pena: Descabe 

qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 (quatro) anos e 

o crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal). 

8. Objetos e valores apreendidos: Verifica-se que à fl. 58 consta 

apreensão de diversos objetos, os quais DECRETO o perdimento de 

quaisquer bens que não foram reclamados. Se as apreensões se 

referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e 

em se tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao 

leilão ou doação, conforme o caso. Em relação aos documentos pessoais 

apreendidos e juntados aos autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: 

em seu Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos 

Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe: “Não serão recebidos pelo Juízo 

destinatário os documentos pessoais apreendidos que não forem objetos 

do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá 

restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de requerimento”. 9. 

Deliberações finais: a) Isento o acusado do pagamento das custas e 

despesas processuais. b) Intimem-se as vítimas, conforme determinação 

constante no artigo 201, § 2º do CPP. c) Eventual detração será realizada 

pelo juízo da execução. d) Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino: - comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, 

inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - 

CGJ; - comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; - 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC; - arquivem-se 

os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Lídio Modesto da Silva 

Filho Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319711 Nr: 19383-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CORREA PEREZ DOS SANTOS, TONI 

CAMPOS SILVA, WILLIAN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 19383-69.2011.811.0042 (CÓDIGO: 319711)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: RENATO CORREA PERES DOS SANTOS

 TONI CAMPOS SILVA

 WILLIAN MARQUES DA SILVA

 Vistos.

 Defiro o requerimento ministerial de fl. 159.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

26.02.2019 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.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 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.: 378984 Nr: 20602-15.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON RODRIGUES DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:, IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA - OAB:15171

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20602-15.2014.811.0042 (CÓDIGO: 378984)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: HAMILTON RODRIGUES DE SOUZA FILHO

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que foi ouvida apenas a testemunha 

Anderson Santana da Silva e as partes desistiram das testemunhas 

Santiago Nathanael e Jonatas da Silva (fls. 133/135 e 140), restando 

pendentes as demais testemunhas e o acusado.

Com relação à vítima Jean Carlo Jesus de Souza Filho, REVOGO a decisão 

de fl. 140 apenas no que diz respeito à condução coercitiva do mesmo, 

uma vez que comungo do entendimento de que se a condução coercitiva 

de réus em processos é inconstitucional e não pode ser realizada, muito 

menos o é para vítimas e testemunhas.

Se há constrangimento para quem responde a processo por ter, em tese, 

praticado crime, muitas vezes bárbaros e violentos, resta evidente que 

para as vítimas e testemunhas há muito mais, porque já estão 

constrangidas psicologicamente pela própria forma de participação na 

dinâmica delitiva. A condução coercitiva neste País não é diferente para 

criminosos e vítimas, sempre sendo estas retiradas de seus lares ou 

afazeres na frente de vizinhos, sem distinção da situação pretérita 

vivenciada.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20.02.2019 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.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 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.: 386149 Nr: 28503-34.2014.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 28503-34.2014.811.0042 (CÓDIGO: 386149)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: FLAVIO DOS SANTOS SOUZA

 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 

21.02.2019 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.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 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.: 373558 Nr: 14638-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RICARDE REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14638-41.2014.811.0042 (CÓDIGO: 373558)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: RENAN RICARDE REIS

 Vistos.

 Primeiramente, verifico que transcorreu em branco o prazo do edital de 

intimação para que o réu constituísse novo advogado, sendo assim 

nomeio a Defensoria Pública para que atue em sua defesa.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 305.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

13.03.2019 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.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 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.: 528697 Nr: 20524-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MILTON BORGES RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deise Cristina Sanabria 

Carvalho Dias - OAB:19151

 PROCESSO N.º :20524-79.2018.811.0042 (CÓDIGO: 528697) RÉU: JOEL 

MILTON BORGES RODER Vistos etc. I - Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. II - Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. 

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). III - Certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado, 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. IV – Havendo 

pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca 

da necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os 

autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais 

devem ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 

1.472, § 2º. V – Conste no mandado de citação que na hipótese de 

restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu 

deverá apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, 

a restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério 

Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – 

CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se. Às providências. Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 521219 Nr: 13254-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ALVES CAMARGO DA SILVA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, e intimo a defesa do réu Cristian para no 

prazo legal apresentar memoriais finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 372586 Nr: 13460-57.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO, 

ELZINETE AMANCIO DA SILVA, MARCIO ROBERTO NEVES RIBEIRO, 

PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSE SILVA 

COSTA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 13460-57.2014.811.0042 (CÓDIGO: 372586)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO

 ELZINETE AMANCIO DA SILVA

 MARCIO ROBERTO NEVES RIBEIRO

 PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a assistente de acusação desistiu da 

oitiva das testemunhas Tânia Rodrigues e Fagner Fernandes (fl. 349), 

razão pela qual homologo o pedido de desistência.

Constato ainda que resta pendente apenas o interrogatório das acusadas 

NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO e ELZINETE AMANCIO DA SILVA.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04.04.2019 às 14h00min.

Intimem-se as acusadas NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO e ELZINETE 

AMANCIO DA SILVA, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.
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Por fim, oficie-se o juízo deprecado para que informe quanto ao 

cumprimento da Carta Precatória expedida para o interrogatório do 

acusado MARCIO ROBERTO NEVES RIBEIRO (fl. 350).

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 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.: 388884 Nr: 3005-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO RODRIGUES 

ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 3005-96.2015.811.0042 (CÓDIGO: 388884)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES ASSUMPÇÃO

 Vistos.

 Defiro o requerimento ministerial de fl. 122.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

26.03.2019 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.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 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.: 365010 Nr: 4776-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR GALVÃO CARVALHO, LUIS 

GUILHERME JESUS SILVA, RODRIGO SANTANA DA SILVA, LEONARDO 

DA SILVA FERREIRA, DOUGLAS SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4776-46.2014.811.0042 (CÓDIGO: 365010)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: YGOR GALVÃO CARVALHO

 LUIS GUILHERME JESUS SILVA

 LEONARDO DA SILVA FERREIRA

 DOUGLAS SOUZA COSTA

 RODRIGO SANTANA DA SILVA

 Vistos.

 A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente os réus (art. 397 do CPP).

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento e para proposta da 

suspensão condicional para o dia 19.03.2019 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.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 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.: 320326 Nr: 20047-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY PETERSON SILVA FARIAS, JACÓ 

RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO ROSA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20047-03.2011.811.0042 (CÓDIGO: 320326)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: RONEY PETERSON SILVA FARIAS

 JACÓ RODRIGUES DA SILVA

 ANTONIO ROSA ALVES DA SILVA

 Vistos.

 A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente os réus (art. 397 do CPP).

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14.03.2019 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.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Por fim, intimem-se os Drs. Leonardo Henrique da Costa Pimentel e 

Francivelton Pereira Campos, para que no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

junte aos autos a devida procuração em relação ao acusado RONEY 

PETERSON SILVA FARIAS, sob pena de multa por desídia.

Às providências.

Cuiabá - MT, 02 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 506278 Nr: 45251-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBSTER VENANCIO CAMPOS, KÁTIA INÊS 

DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/MT

 Isto posto, REVOGO A MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO da denunciada KATIA INÊS DO CARMO, mantendo, contudo, 

inalteradas as demais medidas aplicadas, bem com INDEFIRO o pedido de 

decretação de prisão preventiva formulado pelo ente ministerial.I – 

Comparecer a todos os atos processuais em que haja necessidade de 

sua presença;II – Manter o comprovante de residência atualizado, da 

mesma forma o número de telefone para contato, comunicando-se o juízo 

qualquer alteração ou mudança;III – JUNTADA, NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS, DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

ATUALIZADO;Oficie a Central de Monitoramento Eletrônico para que 

proceda ao necessário à retirada da tornozeleira da denunciada.Ato 

contínuo, DETERMINO seja requisitado do Sr. Oficial de Justiça o qual foi 

distribuído o mandado de citação expedido à fl. 184 do réu Webster 

Venancio Campos, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

devolva o respectivo mandado devidamente cumprido.Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 6 de 

agosto de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 370513 Nr: 11032-05.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON BARROS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - UNIJURIS/UNIC - OAB:4522/MT, JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Ante o acúmulo de processos pendentes de andamento, ocasionado 

principalmente pelo grande lapso temporal que esta 5ª Vara Criminal ficou 

sem juiz titular, contando, atualmente, com aproximadamente 5590 (cinco 

mil quinhentos e noventa) processos, de acordo com o relatório do 

Sistema Apolo, dos quais, o expressivo número de 1034 (um mil e trinta e 

quatro) processos de META 02-CNJ pendentes de finalização, com 

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) Réus Presos, além de processos 

conclusos há mais de 100 (cem) dias sem movimentação, demandando a 

readequação da pauta de audiências, visando dar prioridade à baixa do 

estoque processual e, concomitantemente aos processos de réus presos 

tramitando nesta vara.

Diante disso, SUSPENDO a audiência designada no presente feito, 

redesignando-se para o dia 24 de setembro de 2018 às 17h00min.

 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 371722 Nr: 12423-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CESAR AMARAL DA SILVA ou 

JEFFERSON CESAR AMARAL DA SILVA, GERALDO SANCHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, VALDA MARIA GARCIA 

ALVES NÓBREGA - OAB:OAB/MS 17380

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Ante o acúmulo de processos pendentes de andamento, ocasionado 

principalmente pelo grande lapso temporal que esta 5ª Vara Criminal ficou 

sem juiz titular, contando, atualmente, com aproximadamente 5590 (cinco 

mil quinhentos e noventa) processos, de acordo com o relatório do 

Sistema Apolo, dos quais, o expressivo número de 1034 (um mil e trinta e 

quatro) processos de META 02-CNJ pendentes de finalização, com 

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) Réus Presos, além de processos 

conclusos há mais de 100 (cem) dias sem movimentação, demandando a 

readequação da pauta de audiências, visando dar prioridade à baixa do 

estoque processual e, concomitantemente aos processos de réus presos 

tramitando nesta vara.

Diante disso, SUSPENDO a audiência designada no presente feito, 

redesignando-se para o dia 24 de setembro de 2018 às 13h00min.

 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 341494 Nr: 1277-88.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON CASTRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Intimo a Advogada de Defesa da decisão a seguir: Vistos etc.Em 

cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de Justiça de 

Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, diante da 

existência de laudo pericial referente a arma e eventuais munições 

apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso. Antes, porém, 

dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP). Havendo 

manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo. Após 

cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018. SILVANA FERRER 

ARRUDA - .Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 439563 Nr: 16097-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLLAYNE FELIPES DA SILVA, JOSÉ DOS 

SANTOS VIEIRA VALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

LUCHETTI RODRIGUES - OAB:12409-A/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Vistos etc. Em cumprimento ao que foi determinado pela 

Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular 

nº 01/2018/GAB/J-Aux, diante da existência de laudo pericial referente a 

arma e eventuais munições apreendidas nestes autos e, em razão de não 

mais interessar à persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 

10.826/03, DETERMINO sejam remetidas ao Comando do Exército da 

Região para doação a órgão de segurança pública ou destruição 

conforme o caso. Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes 

(Defesa e MP).Havendo manifestação/requerimentos, conclusos. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo. Após 

cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações. Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 456242 Nr: 33537-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN LEANDRO DA SILVA, JHONATAN 

DIAS DE OLIVEIRA, ALYSSON GONÇALO SILVA DE SOUZA, EMERSON 

ROCHA GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/O

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para 

CONDENAR os réus NATHAN LEANDRO DA SILVA, JHONATAN 

GONÇALO SILVA DE SOUZA, ALYSSON GONÇALO SILVA DE SOUZA e 

EMERSON ROCHA GALVÃO, qualificados nos autos, como incurso nas 

sanções previstas no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.DA 

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBOEm razão disso, passo a dosar a pena 

a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 

68, ambos do Código Penal.A pena prevista para o crime de roubo é de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.DO RÉU NATHAN 

LEANDRO DA SILVAPasso à dosimetria da penaA pena prevista para o 

crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Ao 

analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato 

que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da 

conduta) é normal à espécie; quanto aos antecedentes, verifico que o 

acusado foi condenado no Proc. 724-20.2016.8.22.0013 – Segunda Vara 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 384 de 672



Criminal de Cerejeiras/RO. Referida condenação será considerada na 

segunda fase da dosimetria. Quanto à conduta social não há elementos 

para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir 

um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de 

profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 149890 Nr: 17056-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOMAR ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, JOSE ADAIR TESTA - OAB:13210, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:282953/SP, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a armas e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá - MT, 5 de março de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 375169 Nr: 16440-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RAMOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

22/02/2018

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 36631 Nr: 1785-83.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OACIL FRANCELINO MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RIBEIRO CARDOSO - 

OAB:6573

 Cód. 36631

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.

Existindo armas, simulacros ou munições apreendidos nos autos, a razão 

de não mais interessarem à persecução penal, nos termos do artigo 25 da 

Lei 10.826/03, DECRETO o seu perdimento e DETERMINO sejam as 

mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a 

órgão de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Após arquivem-se com as cautelas de estilo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 412022 Nr: 16821-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Intimo o Advogado de Defesa para informar nos autos o endereço 

atualizado do réu BRUNO RIBEIRO DA SILVA, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 135122 Nr: 16023-34.2008.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: UZIEL MENDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.(...)Diante do exposto, EXTINGO o presente 

processo, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 

Condeno o embargado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$5.000.00, (cinco mil reais), com fulcro 

no art. 85, §2º do CPC. Pontue-se que o levantamento da restrição da 

restrição R-05-87.819 ocorrida na Matrícula nº. 87.819, Folha 084vº (6º 

Ofício de Cuiabá) que recaiu sobre o bem imóvel descrito como sendo o 

apartamento nº. 2303, localizado no 23º pavimento superior do Edifício 

Clarice Lispector, situado na Avenida Joaquim Pinto de Oliveira, nº. 193, 

Bairro Jardim das Américas I, Cuiabá/MT, foi determinado nos autos da 

cautelar de sequestro Cód. 88383, julgada extinta por falta de interesse 

processual superveniente.Traslade-se cópia desta decisão e dos 

documentos mencionados na fundamentação aos autos Processo nº. 

153/2006 - Cód. 88383, certificando-se. Ciência desta decisão ao 

Ministério Público Federal e ao embargante.Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA 
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Juíza de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 8423-30.2006.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: aly cavalcanti malek hanna - 

OAB:, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, Elson 

Rezende de Oliveira - OAB:8565-E, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3.623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos em correição.(...) Conforme o arrazoado em linhas pretéritas, 

caracterizada a carência de ação superveniente e com fundamento nos 

artigo 485, inciso IV, do NCPC, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do MÉRITO, ficando revogada a eficácia das medidas 

assecuratórias liminarmente deferidas neste feito. Condeno o autor no 

pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.DETERMINO sejam 

levantadas as restrições ocorridas neste feito.Traslade-se cópia desta 

decisão e dos documentos mencionados na fundamentação aos autos 

Processo nº. 153/2006 - Cód. 88383, certificando-se. Ciência desta 

decisão ao Ministério Público Federal e ao requerente.Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.SILVANA 

FERRER ARRUDA Juíza de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 88988 Nr: 8652-53.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para CONDENAR o réu SILAS DA ROCHA 

CAPOBIANCO, nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II c/c com o artigo 

299, na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal.Em razão disso, 

passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.(...) condeno o réu 

a PENA DEFINITIVA de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 36 

(trinta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante de 

qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.Consoante os 

artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na 

razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente. A pena de multa 

deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do 

Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 

40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.Em 

análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu 

ser primário fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da 

pena, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º c/c o art. 59 do Código Penal . 

(...) h)Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Notifique-se o Ministério Público e 

a Defesa do conteúdo desta sentença.Às providências. Cuiabá/MT, 07 de 

agosto de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 344479 Nr: 4698-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CAMPOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Código 344479

SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou IVAN 

CAMPOS LOPES, já qualificado nos autos, como incursos nas sanções do 

artigo 14 da Lei 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 15.04.2013.

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade diante da morte 

do acusado, bem como juntou laudo de necropsia (nº 

1.9067.1.2014.58033-01) em que consta como vítima o denunciado.

É o breve relato. Decido.

 Dessarte, sem mais delongas, diante de toda a documentação carreada 

acima mencionada, uma vez comprovada à morte do réu IVAN CAMPOS 

LOPES acolho a manifestação ministerial e JULGO EXTINTA SUA 

PUNIBILIDADE, o que faço com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal.

 DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e 

objetos, a quem de direito, desde comprovada sua propriedade. Se 

decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e não 

houverem sido reclamados os bens supramencionados, DECRETO a perda 

das coisas apreendidas em favor da União.

 Havendo fiança depositada nestes autos, aplico o disposto no art. 336, do 

Código de Processo Penal , bem como os itens 5.15.14, 5.15.14.1 e 

5.15.14.2 da CNGC e DETERMINO que o valor recolhido seja restituído a 

quem de direito.

 Havendo a arma de fogo e munições apreendidas nos autos não mais 

interessam à persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, 

DETERMINO sejam as mesmas remetidas ao Comando do Exército da 

Região para doação a órgão de segurança pública ou destruição 

conforme o caso.

 Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias 

quanto ao réu IVAN CAMPOS LOPES, inclusive no que toca a eventuais 

mandados em aberto provenientes destes autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 118574 Nr: 5843-56.2008.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RENATA TORRES ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO LIMA PINTO 

E SILVA - OAB:10205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 118574

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição realizado pela requerente RENATA 

TORRES ORLATO.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público foi 

contrariamente.

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

Verifica-se que à fl. 30 foi determinado pelo magistrado que presidia o 

feito a intimação da requerente para “(...) juntar aos autos o Certificado do 

Registro do Veículo em seu nome, ou com o recibo devidamente 

preenchido de acordo com a legislação vigente (...)”.(sic)

Todavia, até presente data não houve a juntada da documentação acima 

mencionada.

O artigo 120, caput, do CPP dispõe que a restituição poderá ser feita 

desde que não paire quaisquer dúvidas sobre o direito daquele que o 

postula. Vejamos:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante.”

Com efeito, diante da inércia da requerente em anexar aos autos 

documentação hábil a comprovar a propriedade do(s) do(s) objeto(s) 

pleiteado(s), resta impossível a(s) sua(s) restituição (ões).

Diante do exposto, com supedâneo no artigo 120, do Código de Processo 

Penal, INDEFIRO o pedido formulado pela solicitante.

 No tocante ao pleito de fl. 44, determino que seja aberta vista dos autos 

ao MP.

Cientifique-se o Ministério Público.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de julho de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 115784 Nr: 11988-65.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAURO DA SILVA, CLEONICE 

APARECIDA INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427/O, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, ROSANE 

COSTA ITACARAMBY - OAB:8755/MT

 Cód. 115784

DESPACHO

Vistos etc.

Homologo a desistência do recurso de apelação da denunciada CLEONICE 

APARECIDA INÁCIO, conforme pleiteado à fl. 1643 por seu patrono, até 

mesmo porque foi absolvida dos delitos que lhe foram imputados neste 

feito.

No mais, cumpra-se o decisum de fl. 1642 apenas no tocante ao réu 

ANTONIO MAURO DA SILVA.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 338217 Nr: 19523-69.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCE DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA N. CABRAL - 

OAB:MT 5344

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR a 

acusada GLAUCE DA SILVA NEVES como incurso nas sanções previstas 

para o crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.(...) razão pela 

qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento 

de 10 (dez) dias-multas.Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal e 

alicerçado na Súmula 269-STJ, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início 

do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal .(...)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa do conteúdo desta sentença.Às 

providências.Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2017.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 338217 Nr: 19523-69.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCE DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA N. CABRAL - 

OAB:MT 5344

 Código nº. 338217

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

(fls. 249/252) contra sentença que, segundo a parte embargante, 

encontra-se em contradição.

 Aduziu o Parquet que existe contradição na sentença condenatória, uma 

vez que deixa de condenar a parte ré na indenização civil de quantia certa 

(art. 387, IV, CPP), conquanto, de forma contraditória, ordenou que a 

fiança depositada nos autos fosse destinada para eventual indenização 

dos danos causados (art. 336, CPP).

É o sucinto relatório.

Primeiramente, recebo os presentes embargos de declaração, em razão 

de sua tempestividade. Sendo assim, passo à análise dos aclaratórios.

Literalmente, temos que o artigo 366 do CPP é claro ao dispor que o 

“dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das 

custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o 

réu for condenado”.

 No caso em apreço eventual dinheiro poderá servir para o pagamento das 

custas, da prestação pecuniária e da multa, menos para a indenização 

para a vítima, uma vez que não houve qualquer debate processual a 

respeito, conforme já destacado na sentença.

 Dessarte, para que haja tal direito para a vítima, necessário que haja 

condenação à título de indenização. Neste sentido é o escolio Guilherme 

de Souza Nucci. Vejamos:

“Quanto à referida indenização, para que se dê, é preciso haja 

condenação formalizada pelo Judiciário, seja na própria demanda criminal 

(art. 387, IV, CPP), seja por meio da ação civil ex delicto. Não se admite, 

sem ter havido o devido processo legal em relação à reparação civil do 

dano, pretenda-se reservar parte da fiança para uma potencial 

indenização futura.” (Nucci, Guilherme de Souza – Código de Processo 

Penal Comentado –– 12ª Edição, p. 704) (destacamos).

Dessarte, REJEITO os presentes embargos de declaração, permanecendo 

a sentença na forma como prolatada.

 INDEFIRO o pedido de compartilhamento de provas pugnado nos 

embargos, uma vez que tal pedido deverá ser postulado no feito onde ser 

quer a prova emprestada, onde o juízo certamente poderá proceder à 

análise de sua necessidade, considerando os elementos que certamente 

estarão acostados naqueles autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018.

Silvana Ferrer Arruda

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 339993 Nr: 21606-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDAS MACIEL DA SILVA, VALMIR 

SETUVAL DE ALMEIDA, MANOEL MESSIAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PACHECO DE REZENDE 

- NPJ/UFMT - OAB:3.244/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 

- OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Ante o acúmulo de processos pendentes de andamento, ocasionado 

principalmente pelo grande lapso temporal que esta 5ª Vara Criminal ficou 

sem juiz titular, contando, atualmente, com aproximadamente 5590 (cinco 

mil quinhentos e noventa) processos, de acordo com o relatório do 

Sistema Apolo, dos quais, o expressivo número de 1034 (um mil e trinta e 

quatro) processos de META 02-CNJ pendentes de finalização, com 

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) Réus Presos, além de processos 

conclusos há mais de 100 (cem) dias sem movimentação, demandando a 

readequação da pauta de audiências, visando dar prioridade à baixa do 

estoque processual e, concomitantemente aos processos de réus presos 

tramitando nesta vara.

Diante disso, SUSPENDO a audiência designada no presente feito, 

redesignando-se para o dia 15 de outubro de 2018 às 13h00min.

 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 490424 Nr: 29884-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA MAYARA QUEIROZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Ante o acúmulo de processos pendentes de andamento, ocasionado 

principalmente pelo grande lapso temporal que esta 5ª Vara Criminal ficou 

sem juiz titular, contando, atualmente, com aproximadamente 5590 (cinco 

mil quinhentos e noventa) processos, de acordo com o relatório do 

Sistema Apolo, dos quais, o expressivo número de 1034 (um mil e trinta e 

quatro) processos de META 02-CNJ pendentes de finalização, com 

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) Réus Presos, além de processos 

conclusos há mais de 100 (cem) dias sem movimentação, demandando a 

readequação da pauta de audiências, visando dar prioridade à baixa do 

estoque processual e, concomitantemente aos processos de réus presos 

tramitando nesta vara.

Diante disso, SUSPENDO a audiência designada no presente feito, 

redesignando-se para o dia 01 de outubro de 2018 às 15h00min.

 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 313972 Nr: 12657-79.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA, 

OTAVIO DE FRANÇA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Ante o acúmulo de processos pendentes de andamento, ocasionado 

principalmente pelo grande lapso temporal que esta 5ª Vara Criminal ficou 

sem juiz titular, contando, atualmente, com aproximadamente 5590 (cinco 

mil quinhentos e noventa) processos, de acordo com o relatório do 

Sistema Apolo, dos quais, o expressivo número de 1034 (um mil e trinta e 

quatro) processos de META 02-CNJ pendentes de finalização, com 

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) Réus Presos, além de processos 

conclusos há mais de 100 (cem) dias sem movimentação, demandando a 

readequação da pauta de audiências, visando dar prioridade à baixa do 

estoque processual e, concomitantemente aos processos de réus presos 

tramitando nesta vara.

Diante disso, SUSPENDO a audiência designada no presente feito, 

redesignando-se para o dia 08 de outubro de 2018 às 14h00min.

 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 169693 Nr: 16977-12.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VALDENY DA SILVA, SIDINEI 

ARAÚJO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUIZ GUSTAVO VIEIRA 

SILVA - OAB:17636/MT

 Processo Crime nº. 16977-12.2010.811.0042 – Cód. 169693

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno o dia 

04/10/2018 às 15h45min para audiência de instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 527704 Nr: 19607-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEONARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 INTIMAR O DR MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 

2018 ÀS 15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 497528 Nr: 36656-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EDUARDO DE ALMEIDA CAMILO, 

JHONNY WENDER GONÇALVES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DANTAS 

HERNANDES - OAB:21297/MT

 "(...)Em que pese os reclamos do ilustre Defensor, entendo que não há 

motivos para que a sentença objurgada sofra reparos. Segundo 

estabelece o § 2º do artigo 33 do Código Penal, o condenado não 

reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito 

poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Conforme se 

extrai dos autos, o Sentenciado foi condenado a pena de mais de sete 

anos e ficou preso por apenas nove meses, não preenchendo, portanto, o 

período de detração penal estabelecido no § 2º do art. 387 do Código de 

Processo Penal. Dessa maneira, indefiro o pedido de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e mantenho a sentença guerreada, em todos os seus 

termos(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121526 Nr: 7636-64.2007.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MATOS PEREIRA, JOÃO DE MATOS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO DE MATOS PEREIRA, Cpf: 

40390705187, Filiação: Izabel Rodrigues de Matos, data de nascimento: 

17/02/1967, brasileiro(a), natural de Iguatemi-MS e atualmente em local 

incerto e não sabido JOÃO DE MATOS FERREIRA, Filiação: Izabel 

Rodrigues de Matos, data de nascimento: 26/10/1963, brasileiro(a), natural 

de Iguatemi-MS. 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” contra os 

denunciados. Designo audiência para o dia 23/08/2018 às 17:00 horas, A 

FIM DE COLHER, TÃO SOMENTE, OS INTERROGATÓRIOS DOS 

ACUSADOS.Citem-se os acusados, via edital, dos termos da ação e 

intimem-se da data do interrogatório.Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, 

consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte 

judicial.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, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Resumo da Inicial: "(...) Assim agindo, o denunciado JOEL GOMES DE 

OLIVEIRA violou os artigos 33, "caput", 35, "caput", e 40, V, da Lei 

11.343/06, enquanto os denunciados PAULO DE MATOS PEREIRA e JOÃO 

DE MATOS FERREIRA violaram os artigos 35, "caput", 36 e 40, V, também 

da Lei 11.343/06.

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.: 521601 Nr: 13631-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ARRUDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREIA ARRUDA DE ALMEIDA, Cpf: 

96183560197, Rg: 13084070, Filiação: Julia Arruda de Almeida e Juvenal 

Luiz de Almeida, data de nascimento: 22/08/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 65 9 9310-8467. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, 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 ANDREIA ARRUDA DE ALMEIDA como incursa nas penas do art. 

33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se a acusada 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 a denunciada, 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 da mesma, 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, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524256 Nr: 16250-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FRANÇOIS GONÇALVES SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jean François Gonçalves Simões, Cpf: 71266584196 

Filiação: Jean François e Saint Georges, data de nascimento: 14/01/1990, 

brasileiro(a), natural de Saint- georges-GF, solteiro(a), malabarista, 

Endereço: Rua Altemar Dutra, Bairro: Canjica, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual segue 

cópia em anexo, 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 

JEAN FRANÇOIS GONÇALVES SIMÕES, como incurso nas penas do art. 

33, caput, da Lei n.° 11.343/06 (...)"

Decisão/Despacho: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 intimado para cumprir o ato supra. Após a apresentação 

da resposta, venham-me os autos conclusos para deliberação. Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Márcia Danielly da Luz Montania

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 474399 Nr: 14298-92.2017.811.0042

 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): JACKSON CLEITON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120/MT, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20883/MT

 Vistos etc.

Visando a insistência na oitiva da testemunha, designo a data de 

22/11/2018, às 14h40min para a oitiva.

Requisite-se o policial. Intime-se o advogado constituído. Os presentes 

saem intimados.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 489778 Nr: 29235-10.2017.811.0042

 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): RONALD AGUIAR NASCIMENTO, LUCAS 

AGUIAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Vistos etc.(...) Por isso, em juízo de admissibilidade preliminar, DEIXO DE 

RECEBER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DOS 

RÉUS EM RAZÃO DO MESMO SER INTEMPESTIVO.Com isso, cumpra-se na 

íntegra a sentença prolatada nos autos em relação aos acusados.Já 

quanto ao suposto TERCEIRO INTERESSADO (Vanderlei Alves Ferreira), o 
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subscritor das razões recursais sequer apresentou procuração nos 

autos, a fim de comprovar a representação processual (art. 578, do 

CPP).Por isso, antes de fazer o juízo de admissibilidade preliminar quanto 

ao recurso de apelação interposto pelo mesmo, faculto ao subscritor da 

petição de fls. 256/264, Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, o prazo de 15 

(quinze) dias, forte no art. 3°, do CPP c/c art. 4º, da LINDB c/c art. 104, § 

1º, do NCPC, para juntar o instrumento de mandato. Decorrido o prazo 

supra com ou sem a juntada da referida peça, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 491095 Nr: 30521-23.2017.811.0042

 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): CLAUDINEY VIEIRA DA SILVA, GIORDAN 

GONZAGA DA SILVA, JOSÉ MARIA SILVA CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:19549/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - 

OAB:19809/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEY VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

70662152140, Rg: 18525091, Filiação: Maria Helena de Souza e Claudio 

Vieira da Silva, data de nascimento: 06/04/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, mecanico. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 3 dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Despacho/Decisão: Vistos etc.RECEBO os recursos de apelação 

interpostos pelsa defesas dos réus, em seus efeitos legais e jurídicos, por 

serem tempestivos (certidão de fl. 322).Considerando que as razões e 

contrarrazões recursais já foram aportadas aos autos, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento do recurso.Procedam-se as anotações necessárias.

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, 07 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.: 520167 Nr: 12235-60.2018.811.0042

 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): ALISSON DO ESPIRITO SANTO ANDRADE 

NUNES, MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA, WILSON MARCOS ANJO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:

 Vistos etc. (...) 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 contra os denunciados MATEUS JUNIOR 

XAVIER DA SILVA e WILSON MARCOS ANJO SILVA. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06/09/2018, às 16:30 horas, para o 

interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de Acusação e 

Defesa. Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-nos da data 

do interrogatório. Intimem-se as testemunhas e o advogado do réu 

MATEUS, sendo este, via DJE. (...) Diante o exposto, em consonância com 

o parecer ministerial de fls. 211/212, INDEFIRO o pedido de revogação de 

prisão preventiva, MANTENDO a segregação cautelar MATEUS JUNIOR 

XAVIER DA SILVA. REITERE-SE o ofício de fl. 210. Malgrado o teor da 

certidão de fl. 217, verifico que a mesma está equivocada, até porque o 

crime em tela ocorreu na mesma rua, na casa n° 15. Inclusive, ao fazer 

pesquisa no Google Maps, foi possível localizar o endereço, conforme 

fotos anexas. Por isso, DESENTRANHE-SE o mandado de notificação de fl. 

216, para que o Sr. Oficial de Justiça Adilson Cesar da Silva o cumpra. Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 462960 Nr: 38142-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIWISON BATISTA DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Vistos etc.

Considerando o pedido encartado à fls. 188/189, REDESIGNO a audiência 

para 28/11/2018, às 14h.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 381941 Nr: 23771-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRALDA DE SOUZA PARADA, CRISTIANE DE 

SOUZA PARADA, LUCIANA OUTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: laura vicuna mura de 

almeida - OAB:8770

 Vistos, etc...

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o(a)(s) acusado(a)

(s) Miralda de Souza Parada, Cristiane de Souza Parada e Luciana Outo 

de Souza, já qualificado(a)(s) nos autos em epígrafe, atribuindo-lhe(s) a 

prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, § 9°, c/c artigo 140, 

caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, conforme descrição 

fática narrada da peça acusatória.

O(A)(s) acusado(a)(s) obtiveram o benefício da suspensão condicional do 

processo, nos moldes do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, no dia 24/09/2015 

(fls. 144/152).

O Ministério Público pugnou pela decretação da extinção da punibilidade 

do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 184).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Da leitura do § 5º do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, extrai-se que, 

expirado o prazo do período de prova, qual seja, 02 (dois) anos, sem que 

haja pedido de revogação por descumprimento de alguma condição, o juiz 

declarará extinta a punibilidade do(a)(s) acusado(a)(s).

No caso dos autos, a audiência de suspensão condicional do processo foi 

realizada no dia 24/09/2015, data esta que representa o termo inicial do 

prazo decadencial de 02 (dois) anos para o término do período de prova, o 

qual findou-se no dia 23/09/2017, sem a existência de pedido de 

revogação do benefício, extinguindo-se, portanto, a punibilidade do(a)(s) 

acusado(a)(s).

Assim, a decisão judicial que reconhece a extinção da punibilidade 

consiste em ato meramente declaratório, senão vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO TENTADO – EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

ALMEJADA REVOGAÇÃO DO SURSIS – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE 

CONDIÇÕES IMPOSTAS – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE QUE SE DÁ PELO PRÓPRIO EXAURIMENTO DO PERÍODO DE 

PROVA – DECISÃO JUDICIAL DE CARÁTER MERAMENTE DECLARATÓRIO 

– RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a revogação da suspensão condicional do processo depois 

de expirado o período de prova, que é o único fator exigido pelo art. 89, § 
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5º, da Lei n. 9.099/1995 para a extinção da punibilidade. A decisão que 

reconhece a extinção da punibilidade tem natureza jurídica meramente 

declaratória, não estando ao alcance da discricionariedade do julgador 

relegá-la, mormente quando se trata de aferir causa de revogação 

facultativa do benefício.

(RSE 157471/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016)”

Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a)(s) acusado(a)(s) 

Miralda de Souza Parada, Cristiane de Souza Parada e Luciana Outo de 

Souza, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 9.099/1995 c/c artigo 

107, inciso IV, do Código Penal.

P.R.I.C.

Por fim, após as providências de praxe, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 361552 Nr: 571-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNETE KÁTIA PINTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936/MT

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) 

Francisnete Kátia Pinto de Figueiredo, com fundamento no artigo 89, § 5º 

da Lei n. 9.099/1995 c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Por 

fim, após as providências de praxe, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 360125 Nr: 22825-72.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707

 Autos n. 22825-72.2013.811.0042.

I – Em análise dos autos, constato que o acusado cumpriu com as 

condições fixadas na suspensão condicional do processo.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de GISELE DOS SANTOS OLIVEIRA, 

conforme prevê o artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 116900 Nr: 19691-13.2008.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANCARLO MORAES DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 Ante o exposto, acolho o parecer Ministerial e, ABSOLVO, JEANCARLO 

MORAES DE MAGALHÃES, devidamente qualificado nos autos em exame, 

nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.Transitando em 

julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de 

estilo, arquivando-se os autos,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 450760 Nr: 27835-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIVALDO GONÇALVES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DANTAS 

HERNANDES - OAB:21297/MT

 I – Intime o acusado para comprovar o cumprimento das obrigações 

impostas na audiência de suspensão condicional do processo no prazo de 

10 dias.

II – Decorrido tal prazo dê-se vista ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 376686 Nr: 18106-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GARCIA BARBOSA 

- OAB:17134, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024 - A

 Autos n. 18106-13.2014.811.0042.

I – Intime pessoalmente a ré para constituir advogado, bem como 

apresentar razões recursais no prazo de 8 dias. Fica advertida que 

decorrido o prazo sem indicar outro profissional será nomeada a 

Defensoria Pública para atuar na sua defesa, devendo receber vista dos 

autos.

II – Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público da sentença, bem como 

para apresentar contrarrazões ao recurso.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373371 Nr: 14439-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA 

NETO - OAB:A983

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MÁRIO 

MANSUR BUMLAI JUNIOR, em relação ao delito tipificado no artigo 306 do 

Código de Trânsito, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

9.099/95.Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial 

vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal (autos – Código 452072), nos 

termos da Resolução 154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - CGJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 352154 Nr: 13512-87.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PARPINELLI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: antonio augusto paes de 

barros - OAB:14146

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PAULO 

CESAR PARPINELLI JUNIOR, em relação ao delito tipificado no art. 306 da 

Lei 9.503/97, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

9.099/95.Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial 

vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal (autos – Código 452072), para 

Financiamento de Projetos de melhoria do Sistema Penitenciário, nos 

termos da Resolução 154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - CGJ/MT.

11ª Vara Criminal - J. Militar
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 382015 Nr: 23841-27.2014.811.0042

 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): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do Ofício n. 1112/2018, juntado REF. 64:

"Ofício nº 1112/2018 oriundo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, 

recebido via malote digital CR 81120183548059, informando que foi 

designada AUDIÊNCIA para o dia 15.08.2018, às 13h, na Carta Precatória 

distribuída sob n. 1292-19.2018.811.0095, código 80244, para inquirição 

da testemunha JAIME PEREIRA."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 435507 Nr: 11744-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ROBERTO MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu Advogado, para 

apresentar alegações finais, nos termos do artigo 428, CPPM.

Decisão

N.º DO PROCESSO: 23931-30.2017.811.0042 – Código: 484187

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL.

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO: Anderson Fábio de Souza Fernandes

"VISTOS ETC. Trata-se de inquérito policial militar instaurado para apurar 

eventual prática de injúria, tendo por vítima a SD PM KARINE BATISTA 

RIGONATTO e indiciado o 2º TEN PM ANDERSON FÁBIO DE SOUZA 

FERNANDES, fato ocorrido no decorrer do ano de 2015, durante o período 

em que a policial estava lotada na 1ª Cia PM de Cotriguaçu/MT. À fl. 180v, 

o representante do Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade 

do investigado, em virtude da prescrição. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, constata-se que a conduta do investigado 

amolda-se, em tese, ao delito capitulado no art. 216 do Código Penal Militar, 

crime apenado com detenção de até seis meses. No entanto, do ano dos 

fatos (2015) até a presente data, transcorreram-se mais de 2 anos, lapso 

prescricional incidente sobre o delito em questão conforme exegese do 

art. 125, VII, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do investigado 2º TEN PM ANDERSON FÁBIO DE SOUZA FERNANDES, 

qualificado no autos, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, c/c 125, 

VII, ambos Código Penal Militar. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas, anotações e comunicações necessárias. Às providências."

N.º DO PROCESSO: 20317-80.2018.811.0042 – Código: 528455

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL.

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADOS: Alessandro Cardoso dos Santos

 Andreve Michel Ventura de Campos

 Jean Kleber Rodrigues da Silva

 Italo José de Souza Santos

 "VISTOS ETC. Trata-se de procedimento investigativo instaurado em 

desfavor de SD PM ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS, SD PM 

ANDREVE MICHEL VENTURA DE CAMPOS, SD PM JEAN KLEBER 

RODRIGUES DA SILVA e SD PM ITALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS, para 

apurar a suposta prática do crime de lesão corporal em face da vítima 

Maxwell Dyeff da Luz Sousa, no dia 3.11.2011, nesta Capital. À fl. 180, o 

Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade dos investigados, 

em virtude da prescrição. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, 

constata-se que a conduta dos policiais militares amolda-se, em tese, ao 

delito capitulado no art. 209 do Código Penal Militar (lesão corporal - leve), 

crime apenado com detenção de 03 meses a 01 ano. No entanto, do dia do 

fato (3.11.2011) até a presente data, transcorreram-se mais de 4 anos, 

lapso prescricional incidente sobre o delito em questão conforme exegese 

do art. 125, VI, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos policiais militares SD PM ALESSANDRO CARDOSO DOS 

SANTOS, SD PM ANDREVE MICHEL VENTURA DE CAMPOS, SD PM JEAN 

KLEBER RODRIGUES DA SILVA e SD PM ITALO JOSÉ DE SOUZA 

SANTOS, qualificados nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 123, 

IV, e 125, VI, ambos 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."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 378668 Nr: 20279-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR SANTOS DE ABADIA, 

WALLACE KLEBER SILVA SOUZA DA CRUZ, VINICIUS DOS SANTOS 

FERRAZ, BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO, ANDRE LUIZ PEDROSO 

DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370

 Código 378668

Vistos etc;

 Diante do teor da certidão feito pela Sra. Gestora Judiciária à fl. 257, 

redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Setembro 

de 2018, às 14 horas.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 385827 Nr: 27900-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELA - 

OAB:9.155/MT

 Código: 385827

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que as respostas iniciais do acusado 

Roberto Henrique Rosa dos Santos, (fl.200) não contêm preliminares 

(alegações de vícios ou falhas processuais), nem foram juntados 

documentos novos, referentes à ação, razão por que desnecessária a 

oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 

409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 11 de Setembro de 2018, às 15horas, 
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para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Julho de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405767 Nr: 10340-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NASCIMENTO 

RAMALHO - OAB:24405/MT

 Código: 405767

Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifico que no r. pronunciamento de fls. 373 e 

verso, o douto Promotor de Justiça indica as testemunhas que deseja 

sejam ouvidas, apresentando os seus respectivos endereços. No mesmo 

interim, desiste das oitivas das testemunhas Sd. PM Erdilan e Wlademire de 

Lima Barros.

Inicialmente homologo a desistência das testemunhas supramencionadas, 

e dando prosseguimento ao feito designo nova audiência de instrução 

para o dia 17 de agosto de 2018, às 16:00h.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando os 

endereços declinados no parecer ministerial acima mencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 481613 Nr: 21342-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/o

 Autos Código 481613

 Vistos,

Cuida-se de apreciar reiterado pedido de revogação da prisão preventiva 

elaborado pela defesa às fls. 248/271.

A defesa do réu pugna pela concessão da liberdade provisória do mesmo 

afirmando que há fatos novos dando conta que o acusado não cometeu o 

crime em tela, é tecnicamente primário e não está enquadrado nos motivos 

do art. 312 do CPP.

 Compulsando os autos, verifico que os motivos que levaram à decretação 

da prisão do acusado não foram o perigo de obstrução da instrução 

criminal e sim, a fuga da aplicação da lei penal, o modo como o crime foi 

praticado, o que por si evidencia alto grau de periculosidade, fragilizando a 

garantia da ordem pública, que é a função precípua deste Estado Juiz.

Em que pese as argumentações defensivas, ainda se fazem presentes os 

motivos que ensejou a preventiva, consignados nas decisões de fls. 

152/158 e 225, como forma de garantia da ordem pública, por 

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei 

penal, em razão da periculosidade efetiva do denunciado, das 

circunstâncias e o modus operandi empregado aliado ao fato do acusado 

permanecer foragido, evitando o cumprimento da ordem de prisão 

preventiva decretada em 04 de outubro de 2017.

Assim, considerando que não há fatos novos apresentados até o 

momento que sobressaiam ao periculum libertatis evidenciado nestes 

autos, INDEFIRO o pedido de revogação constante às fls. 248/271 e 

MANTENHO a segregação do acusado pelos mesmos fundamentos da 

decisão de fls. 152/158 e 225, quais sejam, a manutenção da garantia da 

ordem pública ante o alto grau de periculosidade evidenciado nestes 

autos.

Tendo em vista que os novos advogados foram constituídos mês 

passado, tenho que houve tempo suficiente para estudo do processo, 

portanto indefiro a redesignação da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 364685 Nr: 4431-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA SANTOS, DANIEL MATNE 

FAGUNDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283

 Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida, aquela que juiz togado 

algum teria condições de julgar procedente, condenando o réu, desde que 

respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e 

garantias fundamentais.”Sendo assim, embora não se ignore que o juízo 

sumariante se limita à admissibilidade, bastando, nos termos do art. 413, 

do CPP, indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, 

verifico que estes não se apresentam.Ante o exposto, julgo inadmissível a 

denúncia para com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, 

IMPRONUNCIAR os acusados Daniel Matne Fagundes Júnior, vulgo 

“Juninho, Gordão, Tigrão ou Gordinho” e Fábio da Silva Santos, vulgo 

“Fabinho”.Em tempo e considerando o teor desta decisão, revogo a prisão 

preventiva dos acusados, devendo-se colocá-los em liberdade, mediante 

alvará de soltura, salvo se estiverem que permanecer presos por outro 

motivo ou ordem.Com o trânsito em julgado desta decisão de impronúncia e 

após as comunicações necessárias, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 516184 Nr: 8607-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARCELINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443

 Carta Precatória Código: 516184

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 17 de Agosto de 

2018, às 16 horas.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao r. Juízo Deprecante para ciência da 

data ora agendada, inclusive, solicite-se cópia dos documentos 

necessários para a realização do ato deprecado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 155786 Nr: 20677-30.2009.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERREIRA SERAFIM, VANDERSON 

HURTADO GONÇALVES, ORLANDO ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUSA 

OLIVEIRA SILVA - OAB:26657

 (...).Isto posto, revogo a prisão preventiva do acusado Reinaldo Ferreira 

Serafim, devendo a Sra. Gestora expedir o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA, bem como lhe aplico as seguintes medidas 

cautelares:•Comparecimento em juízo em todos os autos processuais;•Não 

se ausentar da comarca por prazo superior à 30 dias, devendo comunicar 

ao Juízo quando fazê-lo;•Não se envolver em outros ilícitos;•Se recolher 

ao seu domicílio entre o período de 23h00 às 06h00 da manhã, bem como 

em finais de semana e não frequentar bares ou similares;•Não manter 

qualquer contato com as testemunhas do processo.Ressalto ao acusado 

que, caso o mesmo desobedeça qualquer das cautelares, tal fato poderá 

dar ensejo a novo decreto preventivo de segregação cautelar.Na 

oportunidade quando o cumprimento do alvará de soltura, DEVERÁ O SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDER COM A CITAÇÃO DO ACUSADO para, 

querendo, apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do art. 406 do Código de Processo Penal. Advirta-se ao 

denunciado de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo suas intimações, quando necessário (art. 406, §3°, CPP(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 158571 Nr: 5927-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ANGELO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar a Defesa, com a finalidade de 

apresentar as alegações finais, diante da manifestação minisfestação 

ministerial que confirmar que as alegações finais da acusação foram 

apresentadas de forma oral.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158570 Nr: 5926-04.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN MONCERATE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN MONCERATE PEREIRA DA SILVA, 

Rg: 18250734, Filiação: João Pereira da Silva Filho e Ana Moncerate 

Salvador da Silva, data de nascimento: 17/10/1991, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, Telefone 9305-02083. 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 denunciou ALAN MONCERANTE 

PEREIRA DA SILVA, vulgo "Alanzinho", acusado de ter no dia 01 de 

novembro de 2009, por volta das 03h, na avenida esquina com a rua 21, 

no baorro Pedra 90, nesta cidade, o ora denunciado, munido de uma arma 

defogo efetuou vários disparoscontra a vítima Eliseu Ferreira Paraba, 

atingindo-o no abdômen e no braço esquerdo, noão consumando o crme 

de homicídio por circusntâncias alheias à sua vontade; razão pela qual 

encontra-se incurso nas sanções do artigo 121, §2º, , c/c artigo 14, II, do 

Código Penal.

Despacho: (...) RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia “sub 

examen” (fls.04/05), oferecida, repito, contra ALAN MONCERTATE 

PEREIRA DA SILVA, vulgo "Alanzinho", dantes qualificado. III- Em 

consequência, cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito 

e por intermédio de advogado, no prazo de dez dias, com a advertência de 

que se trata do momento oportuno para arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

oito, nos exatos termos do artigo 406, do CPP. IV- Expeça-se, pois, o 

respectivo mandado de citação, observando o disposto no art. 1.373, 

inciso III, § 1o, da CNGC, 4ª edição, no qual, ainda, deve constar a 

obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele pretende 

constituir advogado, anotando o nome indicado, ou se o Juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não têm a intenção de contratar 

defensor, devendo ser tudo certificado na certidão concernente ao ato, 

conforme determinado nos § § 3o e 4o, do supradito artigo 1.373, da atual 

CNGC.V- Também conste, desse mesmo mandado, a advertência de que 

nos exatos termos do artigo 367, do CPP, “O processo seguirá sem a 

presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer 

ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança 

de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Flávia Marcelino de 

Barros, digitei.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 504808 Nr: 43805-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA, CAIO 

ANDREONNI LIMA LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICARDO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:24355/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20.681, HUDSON LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:21613/0, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:21001/MT, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, 

Thaiany Cosmes da Silva - OAB:25021/0

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar a Defesa, com a finalidade de 

apresentar as razões do recurso, no prazo legal.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 531484 Nr: 23272-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO AIRES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 15:10 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.
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Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 534479 Nr: 26196-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 14:50 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 526205 Nr: 18120-55.2018.811.0042

 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): JOBSON VITOR MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

62), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado JOBSON VICTOR MACEDO 

DA SILVA como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/09/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa (via 

DJE).

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 518552 Nr: 46545-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON DA SILVA VAZ, WILLIAN DA SILVA 

DE PAULA RONDON, EUDES OLIVEIRA DA SILVA, MICHAEL GONÇALVES 

DO AMARAL, JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, GIENNIFER SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, LÁZARO ROBERTO 

MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIENNIFER SANTOS SILVA, Rg: 

1999139-8, Filiação: Gerci Domingos da Silva e Alzenir Conceição dos 

Santos, brasileiro(a), Telefone 9266-7487. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação dos Réus: WILTON DA SILVA; WILLIAN 

DA SILVA DE PAULA RONDON; EUDES OLIVEIRA DA SILVA; GIENNIFER 

SANTOS SILVA; JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ e MICHAEL 

GONÇALVES DO AMARAL, quanto aos termos da denúncia de fls.40/44 

cujo resumo segue em anexo. Bem como, sua intimação para audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia: 29/08/2018 às 14:40 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia ou no ano de 2017, 

precisamente entre os meses de abril e outubro, nesta capital, os 

denunciados WILTON DA SILVA; WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON; 

EUDES OLIVEIRA DA SILVA; GIENNIFER SANTOS SILVA; JOELSON 

LUCAS AMORIM DA CRUZ e MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL, 

associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente ou não o tráfico de 

drogas. No decorrer das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar 

diversas associações criminosas voltadas à prática do narcotráfico. No 

quinto núcleo, instalando nos Bairro Osmar Cabral, figurou como elo 

determinante na associação com os vários indivíduos identificados, sendo 

perceptível sua contínua e ininterrupta caminhada no mundo do crime, em 

específico no tráfico de drogas. Wilton ainda possui para o narcotráfico 

com a denunciada Giennifer Santos Silva, vulgo “Jenifer”. Em 05/07/2017, 

às 20:48:09, Giennifer reclamou a Wilton acerca de desentendimento com 

um “guri”, sobre o qual ela cogita até mesmo ceifar-lhe a vida. Contudo, 

Wilton lhe convenceu a dar outra chance ao rapaz (21678713. WAV). No 

dia 27/07/2017, às 11:51:09, Giennifer ligou para Wilton para oferecer 

“feijão” (maconha), mas Wilton disse que já tinha. Giennifer perguntou por 

Wilton estava vendendo “meio”, e este respondeu que cobrava R$: 

1.100,00 (mil e cem reais) porque era do “amarelinho”, mas mencionou que 

tinha outro tipo de “feijão” que era o “verdinho”, mencionado que é do 

“Marreta”. Eles marcaram encontro na casa de Wilton para as 13h00 

(áudio 22255580.WAV). Contudo, eles acabam se encontrando somente 

após as 15h39 (áudio 22258296.WAV). Em negociação feita pelo dia 

28/07/2017, às 12h49, Giennifer pediu para o Wilton um “feijão” do 

“loucão” (maconha de boa qualidade) e Wilton respondeu tinha uma muito 

boa, mas não era tão boa quanto à do “MARRETA”. Diante do exposto, o 

Ministério Público DENUNCIA Wilton da Silva Vaz, vulgo “Nê”; Willian da 

Silva de Paula Rondon; Eudes Oliveira da Silva, vulgo “Veio Baleado”; 

Giennifer Santos Silva, vulgo “Jenifer”; Joelson Lucas Amorim da Cruz; e 

Michael Gonçalves do Amaral, vulgo “Maikon”, como incursos no art. 35, 

caput, da Lei 11.343/06.

Despacho/Decisão: Ante o exposto e em harmonia com o parecer 

ministerial de fl. 838, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva, formulado em favor dos réus WILTON DA SILVA VAZ e 

WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON, redundando nos fundamentos da 

decisão de fls. 675/693 da Medida Cautelar de Cód. 470134.No mais e 

caso já não haja nos autos, DETERMINO que sejam trasladadas para a 

presente ação penal cópias das atas de audiência de apresentação 

referentes ao cumprimento dos mandados de prisão preventiva, 

expedidos nos autos de Cód. 470134 e relacionado aos réus processados 

na presente ação penal, bem como da decisão de fls. 675/693, proferida 

no referido incidente.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 530676 Nr: 22474-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA DA DELEGACIA ESP. 

REPRESSÃO A ENTORPECENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, CARLOS ALEXANDRE FERNANDES 

DA SILVA, MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE, WILLIAN YOSHIAKI 

NACASAWA, MARCOS BENEDITO VIANA, ADRIANO MARCIO DE SOUZA, 

Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, EDUARDO DE SOUZA ROSA, 

MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO, RAYDNON WILK DA SILVA 

RODRIGUES, RODRIGO FARIA DE PAULA, DEAM QUEIVISON DA SILVA, 

MARCIO DE JESUS DA LUZ, VANDIL FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/O, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - 

OAB:10394/MT, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

OAB:20937/MT

 [...]Por todas as razões acima e em harmonia com o parecer ministerial de 

fls. 391/395, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

formulado em favor de MARCIO DE JESUS DA LUZ.

Intime-se a defesa do requerente. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 

2018. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503307 Nr: 42383-88.2017.811.0042

 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): VICTOR AUGUSTO GUIMARÃES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237, JOANA D1ARC BARONI - OAB:1996/E

 Vistos, etc.

Conquanto os autos estejam instruídos com os memoriais, denota-se que 

as mídias encartadas à fl. 198 e Laudo Pericial de fls. 199/204 foram 

juntados somente após a manifestação final das partes.

Desse modo, dê-se ciência dos referidos documentos por primeiro à 

acusação e, posteriormente à defesa, para, querendo, manifestarem a 

respeito dentro do prazo de 03 (três) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para proferir a sentença.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 519030 Nr: 11221-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAM FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 15:15 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 534473 Nr: 26190-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 14:45 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 531794 Nr: 23556-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/06/2018, às 14:55 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 533256 Nr: 24996-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JOSÉ AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 15:25 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 532100 Nr: 23843-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 14:40 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 530156 Nr: 21934-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE RODRIGUES BREVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 15:05 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 533256 Nr: 24996-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JOSÉ AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 15:25 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 453721 Nr: 30901-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVILSO DA SILVA SANTOS, PAULO CESAR 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 404, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/v.acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 445221 Nr: 22086-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BRAGA DA SILVA, LEONARDO DOS 

SANTOS NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19.124/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 598, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/v.acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 471016 Nr: 10917-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SILVA CONEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débhora Renata Nunes 

Rodrigues - OAB:22.209/0

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

DÉBHORA RENATA NUNES RODRIGUES OAB/MT 22.209/O, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço do réu Gerson Silva 

Conceição, a fim de que seja localizado, conforme decisão de fl. 65.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473859 Nr: 13815-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fillipe Baffa Clavero - 

OAB:22972, FRANCYELLE DE FREITAS - OAB:21639/O, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032/B

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, FILLIPE 

BAFFA CLAVERO OAB/MT 22.972/O, para que tome ciência da decisão 

proferida às fls. 705/706.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 434996 Nr: 11180-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa JOELI 

MARIANE CASTELLI OAB/MT 16.746, para que manifeste sobre o 

endereço da testemunha de defesa EDUARDO BOTELHO , conforme 

certidão de fl. 294.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 484657 Nr: 25470-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa LEIDINEIA 

KATIA BOSI OAB/MT 14.981, para que manifeste sobre o endereço da 

testemunha de defesa DOMINGOS CESAR FERREIRA, conforme certidão 

de fl. 203

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): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 434394 Nr: 10530-95.2016.811.0042

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O 

CRIME ORGANIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LUIZ DOS REIS, FABIO FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A, SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - OAB:18350

 VISTOS ETC.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito com pedido de Antecipação de 

Tutela Recursal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a 

decisão proferida às fls. 1059, que indeferiu o pedido de decretação de 

prisão preventiva em desfavor do recorrido FÁBIO FRIGERI.

O Ministério Público apresentou as razões recursais às fls. 1063/1087.

Certidão de tempestividade às fls. 1215.

Às fls. 1216/1219 aportou aos autos a decisão proferida na Ação Cautelar 

Inominada com pedido de liminar n. 1006434-78.2018.811.0000, formulada 

pelo Ministério Público a fim de atribuir o efeito suspensivo ao Recurso em 

Sentido Estrito manejado contra a decisão proferida às fls. 1059.

A liminar foi deferida pelo Relator da Ação Cautelar Inominada, 

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (fls. 1216/1219), razão pela 

qual foi expedido o respectivo Mandado de Prisão Preventiva n. 610248 

(fls. 1233), e que foi efetivamente cumprido em 19/06/2018 (fls. 

1246/1248).

O réu FÁBIO FRIGERI foi apresentado em Audiência de Custódia no dia 

19/06/2018 (fls. 1237/1238), sendo mantida a prisão preventiva decretada 

pelo Relator da Ação Cautelar Inominada.

É o relato. Decido.

Considerando que o Recurso em Sentido Estrito é tempestivo e o pedido 

formulado em sede de tutela provisória para que fosse conferido efeito 

suspensivo ativo já foi aprecidado e deferido pelo Relator da Ação 

Cautelar Inominada, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (fls. 

1216/1219), DETERMINO a abertura de vista ao recorrido, para apresentar 

as contrarrazões no prazo de 02 (dois) dias, e a seguir, venham-me os 

autos conclusos para despacho de recebimento e sustentação ou 

reforma.

Às providências, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 311804 Nr: 10097-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE, 

HILTON PAES DE BARROS, WILLIAM I WEI TSUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7111, CELSO AUGUSTO COCCARO FILHO - 

OAB:98.071 OAB/SP, CRISTIANE REGINA VOLTARELLI - OAB:152.192 

OAB/SP, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, FÁBIO LUÍS GRIGGI 

PEDROSA - OAB:5022/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FELIPE M. ALMEIDA - OAB:211.082 SP, FRANCISCO 

ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GEÓRGIA GOBATTI - OAB:283.897 

OAB/SP, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, João 

Marcos Faiad - OAB:8.500, JOÃO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, JORGE MIGUEL NADER NETO - OAB:158.842 OAB/SP, 

LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO - OAB:127.203 OAB/SP, MARCELLO 

UCHÔA DA VEIGA JUNIOR - OAB:11.891 OAB/SP, MURILO MATEUS 

MORAES LOPES - OAB:12636/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA 

SILVA - OAB:18229/MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 

OAB:11363, RODRIGO SAAB ROMANO - OAB:188.590E OAB/SP, TÂNIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Diante dessas considerações, verificando-se que a decisão embargada 

contém contradição, por determinar nova citação do réu Willian I Wei Tsui, 

CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os embargos de 

declaração opostos pela Defesa de Willian I Wei Tsui para reconhecer que 

o réu foi citado e está ciente da presente demanda, porquanto outorgou 

procuração com poderes especiais para a defesa técnica constituída nos 

autos, a qual impulsiona os autos desde o recebimento da 

denúncia.Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando a devolução da missiva 

remetida com a finalidade de citação do réu Willian I Wei Tsui.Por todo o 

exposto, INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência assinalada 

para o interrogatório do réu Willian I Wei Tsui, nos termos do art. 222, § 1º, 

do Código de Processo Penal.Aguarde-se a realização das audiências 

designadas nos autos. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.JORGE LUIZ 

TADEU RODRIGUES Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 499963 Nr: 39028-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PSFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIO HUMBERTO 

DAMASCENO - OAB:24009/O

 Id. 499963.

VISTOS.

Considerando que estarei participando da XII Jornada da Lei Maria da 

Penha nos dias 08 a 10 de agosto do corrente ano em Brasília/DF, 

devidamente autorizado pelo Tribunal de Justiça, DECLARO PREJUDICADA 

a audiência designada no presente feito e REDESIGNO o ato para o dia 

18/10/2018 às 16h30min.

INTIME-SE a requerente pessoalmente.

INTIME-SE o requerido, através de seu advogado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 488107 Nr: 27627-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PSFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIO HUMBERTO 

DAMASCENO - OAB:24009/O

 Vistos.

Através da petição de fls. 52/53, o requerido solicita a suspensão das 

Medidas Protetivas deferidas em seu desfavor, tendo em vista que sua 

filha está internada no Pronto Socorro Municipal com suspeitas de 

parapesia espatica e a diante das medidas protetivas está impedido pela 

vítima de visitar a criança.

Compulsando os autos, verifico que quando do deferimento das Medidas 

Protetivas não houve a suspensão ou restrição do direito de visitas do 

requerido à filha menor, todavia, para se evitar futuros prejuízos 

DETERMINO que o requerido acompanhe a filha menor durante o período 

de internação da seguinte forma: terça e quinta-feira das 09h00min às 

11h00min, iniciando-se na próxima quinta dia 09/08/2018.

Saliento que durante o período acima determinado, a vítima deverá se 

ausentar da sala para que o requerido possa ver a filha, a fim de que não 

caracterize o descumprimento da medida protetiva.

Intime-se o requerido, através de seu advogado via DJE.

Intime-se a vítima pessoalmente, através do Oficial de Justiça plantonista.

Cumpra-se com a máxima URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 516934 Nr: 9241-59.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THASSIA LORENA DE ANDRADE 

DIAS - OAB:18534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em atendimento ao disposto no art. 3.º, §3.º do CPC/2015, que dispõe que 

a conciliação deve ser estimulada pelo juiz, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

e no inciso V do art. 139 do CPC, que estabelece que incumbe ao juiz, na 

condução do processo, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

bem como, considerando as alegações da autora, DEFIRO O PEDIDO DE 

FLS. 126, e DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos 

moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para esta data (07.08.2018), às 

16h30.

 Promova-se a conclusão destes autos ao gabinete para a realização da 

referida audiência.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 530045 Nr: 21830-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E 

PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR E CONCESSÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA”, ajuizada por SANDRA REISDOERFER 

MENEGAZZI, qualificada nos autos, em desfavor de CARLOS GILBERTO 

MENEGAZZI, alegando em síntese que em decorrência das inúmeras 

agressões sofridas deixou a cidade de Nova Guarita/MT, aonde residia, 

juntamente com seu filho mais novo e mudou-se para esta Capital, para a 

residência de sua filha Paula Menegazzi, a fim de que cessassem as 

agressões que vinha sofrendo e por temer por sua integridade física, 

requerendo a concessão da assistência Judiciária Gratuita; a concessão 

sumária do pedido de divórcio; a partilha de bens e a concessão de 

medidas protetivas. [...]determino a avaliação dos imóveis arrolados às fls. 

09 e descritos às fls. 27, 29 e 31. [...]DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da 

autora, aplicando as seguintes medidas protetivas:“PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).”INDEFIRO o pedido de proibição do réu de “vir à cidade de 

Cuiabá/MT”, por ser demasiada restritiva dos seus direitos de ir e vir e por 

já ter sido concedida a medida protetiva que o proíbe de se aproximar da 

vítima e de seus familiares num limite mínimo de 500 (quinhentos) metros. 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do 

art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 08.10.2018, às 13h30.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 534890 Nr: 26586-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE ALVES DONEGÁ - 

OAB:7.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C CONCESSÃO DA TUTELA DA 

EVIDÊNCIA e JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO proposta por Leda 

Cristina de Moura, em face de Renato dos Santos, devidamente 

qualificados – fls. 03/09.A autora pleiteia, em sede de tutela provisória de 

evidência, o julgamento antecipado do mérito para a decretação do 

divórcio. A inicial se fez acompanhada dos documentos de fls. 10/15.É a 

síntese do necessário.FUNDAMENTO e DECIDO.RECEBO a Inicial. 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, em cumprimento ao disposto no 

art. 189, inciso II, CPC/2015.APENSE-SE ao feito de id. 520226.[...].Desta 

forma, considerando que o pedido de decretação do divórcio das partes 

se trata de um direito potestativo, bem como que o casal já está separado 

de fato, restando incontroverso, JULGO ANTECIPADO A LIDE, nos termos 

do art. 356, inciso I, do CPC/2015, pelo que DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO 
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DAS PARTES, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal.Expeça-se o competente MANDADO DE AVERBAÇÃO na certidão 

de casamento.DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 

às 14h00, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do 

CPC/2015.CITE-SE/INTIME-SE o requerido dos termos da presente 

demanda, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, [...]. INTIME-SE a 

requerente, através de seu advogado, via DJE.Consigno, por oportuno, 

que o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015, bem como que no ato as partes deverão estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do 

mesmo artigo.Ciência ao Ministério Público, conforme preconizado no art. 

180 do CPC/2015.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 06 de agosto 

de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito em Substituição 

Legal

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324126 Nr: 3439-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA ALVES LIRA 

RANGEL - OAB:10144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 VIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos:§indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil 

S.A. e§determino seja oficiado ao Cartório do 6º Ofício, desta Capital, 

requisitando informações, no prazo de 10 dias, se o determinado no ofício 

de fl. 250, datado de 16/10/2012, foi cumprido, bem como se existe alguma 

averbação junto à matrícula do imóvel n. 106.079, Folha 024, Livro 2, 

relacionada a estes autos, que esteja impedindo o executado de transferir 

o citado imóvel para o seu nome.IX.Certifique-se se houve resposta ao 

ofício de fl. 365. Em caso negativo, reitere-o, com prazo para resposta de 

10 dias, sob pena de desobediência.X.Em que pese já tenha uma decisão 

à fl. 363 determinando a reiteração do ofício de fl. 358, com prazo para 

resposta de 10 dias, sob pena de desobediência, verifico que o Cartório 

do 1º Ofício havia respondido o ofício de fl. 358, solicitando a cópia da 

matrícula do imóvel para posterior análise do pedido, motivo pelo qual se 

impõe o cumprimento do determinado no parágrafo acima.XI.Após, com a 

resposta, volvam-me conclusos.XII.Intime-se.XIII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531089 Nr: 22866-63.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNPS, DLSA, TNPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE TERÇARIOL MARQUES 

DOS REIS - OAB:22.813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:§defiro 

parcialmente o pedido liminar e, por corolário, arbitro alimentos provisórios 

mensais no importe de R$ 286,20 (duzentos e oitenta seis reais e vinte 

centavos), equivalentes a 30% do salário mínimo vigente em favor do filho 

menor, importe este que deverá ser depositado pelo requerido na conta 

indicada pela autora.Redesigno o presente ato para justificação prévia em 

relação ao pedido de alimentos para a autora para o dia 23 de agosto de 

2018 às 16h30min.Saem os presentes intimados.Intime-se o requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 382087 Nr: 23910-59.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACY RIBEIRO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleisson Roger de Paula 

Coêlho - OAB:11757

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor 

indiciado Joacy Ribeiro Ferraz, qualificado nos autos, pela prática, em 

tese, da infração penal de ameaça praticada contra a vítima Anna Jessica 

Ferraz da Silva. Recebida a prefacial (08/05/2015 – fls. 58/59) 

determinou-se a citação do réu para apresentar defesa escrita no prazo 

de dez dias. O réu foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, não 

houve conclusão da fase instrutória até o momento. Após, volveram-me 

conclusos para decisão.

II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de Joacy Ribeiro Ferraz, 

qualificado nos autos, denunciado pela prática do delito de ameaça, 

previsto nos art. 147 do CP , cuja pena máxima em abstrato é de 06 meses 

de detenção.

IV. O delito em comento prescreve em 03 anos, conforme previsto no 

artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em abstrato, no 

vertente caso, é inferior a um 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

08/05/2015 – (fls. 58/59), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da 

data de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 

prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado, 

impondo-se a extinção da punibilidade do agente.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP .

 VII. Após o trânsito em julgado:

? Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 974 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

? Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.

VIII. Sem custas.

IX. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 352903 Nr: 14355-52.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Autos n. 14355-52.2013.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal da Capital 

redesigno o ato para o dia 14.9.2018, primeira data livre na pauta, às 15 

horas e 40 minutos.

II. Int.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495443 Nr: 34678-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ANTONIO ASSUNÇÃO DOS SANTOS, 

ZIRLEILA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de Outubro 

de 2018, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJe o patrono do requerido para que tome ciência do ato.

 III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425257 Nr: 373-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVAN FREITAS 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 373-63.2016.811.0042, Protocolo 

425257, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444324 Nr: 21119-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ermelindo Neri - 

OAB:21.676/O, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS MANOEL - 

OAB:19532-B/MT

 Autos n. 21119-49.2016.811.0042.

I. Em atenção ao pedido de fixação de alimentos em favor da parte ré, 

observo não foi comprovada sua dependência econômica em relação ao 

autor, restando ausente a adequação aos artigos 1.694 e 1.702 do Código 

Civil.

No que concerne ao pedido de majoração dos alimentos provisórios, em 

favor da filha menor de idade, entendo que a situação fática precisa ser 

delineada com maior cuidado, sendo razoável aguardar, ao menos, a 

realização da instrução.

É prudente, neste juízo de cognição horizontal, aguardar a realização da 

instrução para diante de um quadro probatório mais claro avaliar, com 

cuidado, a situação relativa aos alimentos.

Também constato que a parte ré apresentou comprovante de 

inadimplência das despesas que seriam pagas pelo autor, conforme 

requerimento na própria inicial. Assim, a parte credora deve adotar as 

medidas executivas visando receber seu crédito, conforme disposto na 

legislação processual civil.

Por fim, constato que o advogado do autor pediu a redesignação da 

audiência marcada para o dia 2.2.2017 (fl. 50), de forma que não houve 

ausência injustificada no ato.

Posto isso:

(i) indefiro o pedido de alimentos em favor da vítima;

(ii) indefiro o pagamento das despesas e valores indicadas na inicial;

(iii) indefiro a majoração dos alimentos serem pagos pelo autor;

(iv) indefiro o pedido de multa em desfavor do autor.

II. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT 

redesigno o ato para o dia 24.8.2018, às 14 horas.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 522680 Nr: 14709-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA, JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THYAGO JORGE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANONIO BARACAT RONDON - 

OAB:22.676/MT, ANTONIO BARACAT RONDON - OAB:22676/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22051/O

 Vistos etc.

I. Trata-se de execução de alimentos provisórios em decisão liminar.

 II. Cite o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, nos termos do previsto no 

art. 528, §3º, do CPC .

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 412822 Nr: 17674-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Soares de Miranda - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Soares de Miranda - 

OAB:15123

 Autos n. 17674-57.2015.8.11.0042.

I – Dê-se vista a parte autora dos documentos de fls. 103/105.

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.: 497783 Nr: 36936-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 Autos n. 36936-22.2016.8.11.0042.

I – Em análise dos autos, constato que a audiência de conciliação foi 

realizada em 6.3.2018 (fls. 73/74), sendo certo que o réu e seu advogado 

foram intimados, nesse ato, do prazo de 15 dias para contestação, 

conforme prevê o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

É certo, portanto, que o prazo de 15 dias findou em 27.3.2018, de forma 

que a contestação protocolada em 2.4.2018 encontra-se intempestiva.

Posto isso:

i) extraia a petição e documentos de fls. 83/201 e faça a devolução ao 

réu, mediante termo, mantendo cópia arquivada no cartório;

ii) decreto a revelia do réu, porém sem aplicar os seus efeitos, ante a 

necessidade de produção probatória (artigo 345, inciso IV, do CPC).

II – Dê-se vista a parte autora para que especifique as provas que 

pretende produzir, conforme prevê o artigo 348 do CPC. Registro que ao 

réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 401 de 672



autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os 

atos processuais indispensáveis a essa produção (artigo 349 do CPC).

III – Int.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 4338-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRS, RDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGELICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.238, GISELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740, 

MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA ALVES - OAB:22036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da informação de fls. 92/97, onde informa que a criança Benjamim, 

necessita continuar fazendo uso do suplemento alimentar Neocate 

Advance, em atenção ao Provimento nº. 28/2018 do CNJ, determino que:

a) Encaminhem-se os autos em carga a PGE e PGM para que os 

Requeridos tomem ciência de que a criança necessita continuar 

recebendo o suplemento alimentar Neocate Advance, sob pena de 

agravamento de sua saúde, e informem no prazo de 5(cinco) dias, se já 

estão disponibilizando o suplemento alimentar, caso não estejam 

fornecendo, quais são as providências já tomadas para fornecimento do 

suplemento alimentar.

 b) Após, certifique-se, se houve impugnação ou recurso desta decisão.

c) Em seguida, tendo em vista que o pedido de fls. 97, não veio 

acompanhado dos orçamentos necessários, intime-se o advogado 

constituído para impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme dispõe os artigos 269 e 272 ambos do NCPC;

c) Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Willian Hemilliese Orácio Silva OAB/MT 19.289, Marcylene 

Andrade Davila S. Alves OAB/MT 22.036.

d) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

e) Em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério Público;

f) Voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 107661 Nr: 4452-85.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEBSM, ALSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabel Cristina Guarim da Silva 

Arruda - OAB:6347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 107661-Marcio Henrique 

Pereira Cardoso - OAB:7659/O

 I - Tendo em vista as informações de fls. 54, e documentos de fls. 55/59, 

em cumprimento aos artigos 178, II e 179, I, do CPC, diga o Ministério 

Público requerendo o que entender devido.

II - Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 90776 Nr: 3295-82.2014.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDE, IJdS, LFDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13494, João Vitor Almeida Praeiro Alves - 

OAB:18.439/MT

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 03/09/2018 às 15h15.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada da criança.

IV – Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, e Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UNIC, dando lhes ciência da designação da 

audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87755 Nr: 62-77.2014.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDE, TRdS, GGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helleny Araujo dos Santos - 

Defensora Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18.206/A, Sergio Benedito Bastos Parreiras - OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

62-77.2014.811.0063, Protocolo 87755, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92161 Nr: 942-35.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JVAdS, MCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

942-35.2015.811.0063, Protocolo 92161, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110517 Nr: 2405-07.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AVSDP, MPDS

 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 

2405-07.2018.811.0063, Protocolo 110517, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110518 Nr: 2406-89.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDSL, RDDL, DPdEdMG

 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 

2406-89.2018.811.0063, Protocolo 110518, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 3909-82.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FDSBM, 

FMJ, JVMDSB

 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 3909-82.2017.811.0063, Protocolo 107000, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109393 Nr: 1480-11.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMPB, TKMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S-SDEDMG, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Moreira Marinho - 

OAB:18791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Tendo em vista o teor da Cota Ministerial de fls. 57, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, e por versa o feito exclusivamente sobre matéria de direito, 

razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC , não há 

necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu o STJ: “ 

REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

c) Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

c) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Rodrigo Momeira Marinho OAB/MT 18.791.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105515 Nr: 2653-07.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ARG, 

CCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA SODRÉ DE MORAES - 

OAB:17.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA SODRÉ DE MORAES 

- OAB:17.612

 Vistos etc...,

 A competência desta Vara Especializada da Infância e Juventude é a 

ditada pelos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

onde não se encontram elencadas a situação posta nestes autos, como 

se vê, in verbis:

 “Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.”

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas 

hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da 

Juventude para o fim de:

 (...)

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou 

modificação da tutela ou guarda;

 O pedido de fls. 59/62, deve ser indeferido, visto que durante o curso do 

processo constatou-se que a genitora não reúne condições para cuidar 

do filho, e caso deseja que a decisão liminar de fls. 22/24, seja revista, 

deveria ter sido interposto o Recurso cabível, posto que, por tratar-se de 

direito indisponível que é a proteção da criança, não tem como realizar 

acordo para que não ocorra a suspensão do poder familiar.

Questões afetas a alimentos, devem ser tratadas na Vara Especializada 

da Família e Sucessões, assim, indefiro os pedidos de fls. 59/62.

Intime-se o advogado constituído para ciência e requerimento do que 

entender devido.

Publique-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 91722 Nr: 518-90.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CJMdC, LHAM, DCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTM, CPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Fraga de Castro Gomes - 

OAB:20935/O, Rogerio Bravin de Souza - Promotor de Justiça - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – A requerida nos autos código 104913 constituiu a advogada Lilian 

Fraga de Castro Gomes, como sua patrona, assim, determino que:

a) Intime-se a advogada Lilian Fraga de Castro Gomes, para que tenha 

ciência destes autos, e informe se irá patrocinar ou não a defesa da 

requerida neste processo, bem como requeira o que entender devido.

b) Publique-se para ciência da advogada Lilian Fraga de Castro Gomes.

c) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 91660 Nr: 452-13.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VPG, ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Cavalcanti Mello Abreu - 

OAB:17733-E/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP, Rafael 

Terabuio Moreira - OAB:18.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Terabuio Moreira - 

OAB:18.870/MT, Suziane da Silva Lopes - OAB:22307/O

 Vistos, etc...,

 I – Tendo em vista que no mês de Agosto do corrente ano, estarei 

usufruindo de férias, as audiências designadas para este período deverão 

ser reagendadas, assim, determino que:

a) Cancele-se no Sistema Apollo, a audiência designada neste processo.

b) Após, comunique-se por telefone, as partes e testemunhas que já 

foram intimadas da audiência, informando-as do cancelamento da 

audiência.

II – Em seguida, com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia __19____/_09___/2018 as 

_14_____h__45___.

III – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

IV – Conste no mandado que no dia da audiência o(a)s guardião(a)s 

deverão estar acompanhados da criança/adolescente.

V - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

VI – Publique-se para ciência do advogado constituído Rafael Terrabuio 

Moreira OAB/MT 18870.

 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, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 
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OAB:21.616

 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): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105624 Nr: 2751-89.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FMA, 

AADA, JDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Julgo Procedente o pedido aduzido na inicial, e Extingo 

o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.4.1 Feito 

isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.4.2 Intime-se 

o Ministério Público dando lhe ciência da sentença.4.3 Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.4.4 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94688 Nr: 3176-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFM, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Luize Ferro - 

OAB:18.195-B, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8.250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos, e Extingo o presente feito 

com julgamento do m na forma do art. 487, I, CPC, para:a)confirmar a 

antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

versando sobre a obrigação de fornecer o medicamento Somatropina 12 

UI injetável, em favor da criança João Flávio;b)condenar o Estado de Mato 

Grosso, na obrigação de fornecer o medicamento Somatropina 12 UI 

injetável, em favor da criança João Flávio;c)deixar de submeter o presente 

feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3º, inciso II, do 

CPC;d)Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do 

ECA;e)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 109530 Nr: 1603-09.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR E GUARDA E SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: G. P. A.

CITANDO(A): GEOVANA PAULA ABDALLAH

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. M. A de A., M. D. A da S., W. D. A. da S., vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C PEDIDO DE LIMINAR E GUARDA E SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor dos infantes P. M. A de A., M. D. A da S., W. D. A. da S., 

e em desfavor da genitora Geovana Paula Abdallah. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da Requerida Geovana Paula Abdallah, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, 

§2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do "ECA". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 7 de agosto de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119925 Nr: 1031-90.2017.811.0062

 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: Jose Luiz Monteiro Salgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ LUIZ 

MONTEIRO SALGADO, em face da sentença proferida às fls. 98 e seu 

verso.

 O embargante inconformado com a sentença que não conheceu do 

recurso manejado frente a sua deserção, assevera, em suma, que 

deveria este Juízo determinar um prazo para o recolhimento, como reza o 

§ 2º, do art. 806, do CPP, pugnando ao final seja o presente embargos 

provido.

Pois bem.

Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos 

tempestivamente.

 Entretanto, os fatos alegados pelo embargante não constituem erro 

material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os 

presentes embargos.

Observa-se claramente nos presentes embargos que a intenção do 

embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos 

de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão 

recorrida.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, pois o 

inconformismo do embargante quanto ao que restou decidido deve ser 

objeto do recurso próprio.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos, mantendo-se incólume a 

sentença proferida à fl. 98 e seu verso.

P. R. Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119923 Nr: 1029-23.2017.811.0062

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Miguel Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MIGUEL PEREIRA 

DE SOUZA, em face da sentença proferida às fls. 98 e seu verso.

 O embargante inconformado com a sentença que não conheceu do 

recurso manejado frente a sua deserção, assevera, em suma, que 

deveria este Juízo determinar um prazo para o recolhimento, como reza o 

§ 2º, do art. 806, do CPP, pugnando ao final seja o presente embargos 

provido.

Pois bem.

Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos 

tempestivamente.

 Entretanto, os fatos alegados pelo embargante não constituem erro 

material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os 

presentes embargos.

Observa-se claramente nos presentes embargos que a intenção do 

embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos 

de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão 

recorrida.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, pois o 

inconformismo do embargante quanto ao que restou decidido deve ser 

objeto do recurso próprio.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos, mantendo-se incólume a 

sentença proferida à fl. 98 e seu verso.

P. R. Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119922 Nr: 1028-38.2017.811.0062

 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: Welem Gleik Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WELEM GLEIK 

NUNES DE ALMEIDA, em face da sentença proferida às fls. 98 e seu 

verso.

 O embargante inconformado com a sentença que não conheceu do 

recurso manejado frente a sua deserção, assevera, em suma, que 

deveria este Juízo determinar um prazo para o recolhimento, como reza o 

§ 2º, do art. 806, do CPP, pugnando ao final seja o presente embargos 

provido.

Pois bem.

Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos 

tempestivamente.

 Entretanto, os fatos alegados pelo embargante não constituem erro 

material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os 

presentes embargos.

Observa-se claramente nos presentes embargos que a intenção do 

embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos 

de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão 

recorrida.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, pois o 

inconformismo do embargante quanto ao que restou decidido deve ser 

objeto do recurso próprio.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos, mantendo-se incólume a 

sentença proferida à fl. 98 e seu verso.

P. R. Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119921 Nr: 1027-53.2017.811.0062

 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: Edleusa Afonso de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDLEUSA 

AFONSO DE MESQUITA, em face da sentença proferida às fls. 98 e seu 

verso.

 O embargante inconformado com a sentença que não conheceu do 

recurso manejado frente a sua deserção, assevera, em suma, que 

deveria este Juízo determinar um prazo para o recolhimento, como reza o 

§ 2º, do art. 806, do CPP, pugnando ao final seja o presente embargos 

provido.

Pois bem.

Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos 

tempestivamente.

 Entretanto, os fatos alegados pelo embargante não constituem erro 

material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os 

presentes embargos.

Observa-se claramente nos presentes embargos que a intenção do 

embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos 

de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão 

recorrida.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, pois o 

inconformismo do embargante quanto ao que restou decidido deve ser 

objeto do recurso próprio.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos, mantendo-se incólume a 

sentença proferida à fl. 98 e seu verso.

P. R. Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 1016-24.2017.811.0062

 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: Irleigian Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IRLEIGIAN 

PEREIRA ROCHA, em face da sentença proferida às fls. 98 e seu verso.

 O embargante inconformado com a sentença que não conheceu do 

recurso manejado frente a sua deserção, assevera, em suma, que 

deveria este Juízo determinar um prazo para o recolhimento, como reza o 

§ 2º, do art. 806, do CPP, pugnando ao final seja o presente embargos 

provido.

Pois bem.

Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos 

tempestivamente.

 Entretanto, os fatos alegados pelo embargante não constituem erro 

material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os 

presentes embargos.

Observa-se claramente nos presentes embargos que a intenção do 

embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos 

de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão 

recorrida.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, pois o 
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inconformismo do embargante quanto ao que restou decidido deve ser 

objeto do recurso próprio.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos, mantendo-se incólume a 

sentença proferida à fl. 98 e seu verso.

P. R. Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119553 Nr: 672-43.2017.811.0062

 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: Valdiney Dias Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALDINEY DIAS 

RODRIGUES, em face da sentença proferida às fls. 98 e seu verso.

 O embargante inconformado com a sentença que não conheceu do 

recurso manejado frente a sua deserção, assevera, em suma, que 

deveria este Juízo determinar um prazo para o recolhimento, como reza o 

§ 2º, do art. 806, do CPP, pugnando ao final seja o presente embargos 

provido.

Pois bem.

Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos 

tempestivamente.

 Entretanto, os fatos alegados pelo embargante não constituem erro 

material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os 

presentes embargos.

Observa-se claramente nos presentes embargos que a intenção do 

embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos 

de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão 

recorrida.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, pois o 

inconformismo do embargante quanto ao que restou decidido deve ser 

objeto do recurso próprio.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos, mantendo-se incólume a 

sentença proferida à fl. 98 e seu verso.

P. R. Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119556 Nr: 675-95.2017.811.0062

 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: Clédison Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLEDISON 

GONÇALVES DA SILVA, em face da sentença proferida às fls. 98 e seu 

verso.

 O embargante inconformado com a sentença que não conheceu do 

recurso manejado frente a sua deserção, assevera, em suma, que 

deveria este Juízo determinar um prazo para o recolhimento, como reza o 

§ 2º, do art. 806, do CPP, pugnando ao final seja o presente embargos 

provido.

Pois bem.

Conheço dos presentes embargos declaratórios, eis que opostos 

tempestivamente.

 Entretanto, os fatos alegados pelo embargante não constituem erro 

material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os 

presentes embargos.

Observa-se claramente nos presentes embargos que a intenção do 

embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos 

de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão 

recorrida.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, pois o 

inconformismo do embargante quanto ao que restou decidido deve ser 

objeto do recurso próprio.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos, mantendo-se incólume a 

sentença proferida à fl. 98 e seu verso.

P. R. Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119515 Nr: 635-16.2017.811.0062

 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: Rosana Ribeiro Chioratto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9.405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 

15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:OAB/MT 20.079

 Destarte, considerando que a Querelante não faz jus à Assistência 

Judiciária (Lei nº 1.060/50), necessário seria o efetivo recolhimento das 

custas e do preparo do recurso, o que não se comprovou, tornando 

imperioso o reconhecimento da deserção do presente.Face ao exposto, 

NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto às fls. 70/78, frente à 

inconteste deserção.INTIME-SE a querelante na pessoa de seu 

Advogado.CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 

68/69.Às providências. CUMPRA-SE.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33714 Nr: 1069-42.2017.811.0082

 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): KLK Industria e Comercio de Madeiras Ltda - 

Epp, Fabio Josué de Lima, Jean Deyviss de Assis Sampaio, Gilvan Gomes 

Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

a prática, em tese, de crime ambiental tipificado no artigo 46, parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/98, ocorrido em 16 de fevereiro de 2017.

Conforme Termo de Audiência Preliminar acostado à fl. 54, foi celebrada a 

composição civil dos danos e a transação penal entre o MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL e o autor do fato FÁBIO JOSUÉ DE LIMA.

 Segundo fazem prova os documentos carreados aos autos, o autor do 

fato cumpriu as condições impostas em audiência.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL manifestou-se pela extinção da 

punibilidade, em face do cumprimento da composição civil e transação 

penal acordada, bem como pela redesignação da audiência preliminar em 

relação aos demais autores do fato (fl. 83).

É o que merece registro. Decido.

Após audiência realizada (fl. 54), o autor do fato FÁBIO foi beneficiado 

com a composição civil dos danos e a transação penal, a teor do art. 76, 

da Lei n.º 9.099/95. Cumpriu de maneira integral as condições a ele 

impostas, fazendo jus portanto, a extinção do processo, conforme 

requereu o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 54.

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei 

n. 9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato FÁBIO 

JOSUÉ DE LIMA, julgando EXTINTA a presente ação penal.

Dispensada a intimação do autor do fato, em consonância com o disposto 

no Enunciado n. 105, do Fonaje.
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Quanto aos demais autores do fato, DEFIRO o pedido formulado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DESIGNO audiência preliminar para o 

dia 31 de outubro de 2018, às 15h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato, nos termos requeridos à fl. 83.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, após, 

arquive-se com as baixas de estilo e comunicações de praxe, 

permanecendo o registro em livro próprio, apenas para os fins cominados 

no art. 76, §4º, da Lei n. 9.099/95.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34711 Nr: 1774-40.2017.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Villas Bar Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) à fl. 96, 

considerando que as Licenças Especiais expedidas pelo próprio 

reclamante possui prazo de validade de apenas 30 (trinta) dias.

Desse modo, sempre que a reclamada apresenta nova Licença nos autos, 

o Município somente se manifesta sobre a sua existência após já estar 

vencida, de modo que a sua validade deverá ser objeto de fiscalização 

pelos fiscais da reclamante in loco.

Por outro lado, DEFIRO o pedido formulado pela reclamada às fls. 90/91, 

determinando sejam oficiadas as Secretarias de Meio Ambiente e de 

Ordem Pública da Capital para que realizem a fiscalização em conjunto no 

estabelecimento comercial, durante o seu funcionamento, inclusive por 

meio dos agentes fiscais do Disque Silêncio integrantes do Programa de 

Combate a Poluição Sonora, devendo realizar medições em duas datas e 

horários distintos, sendo uma fiscalização com aviso prévio a reclamada e 

outra não, com posterior protocolo neste Juizado, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Após, intime-se o reclamante para ciência e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38067 Nr: 180-54.2018.811.0082

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do Item 2.3 do Edital n. 01/2018, DECLARO 

a regularidade dos cadastros efetuados pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Cuiabá, Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia, 

Associação Mato-grossense Voz Animal - AVA, Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental Faculdade de Arquitetura Engenharia e 

Tecnologia - FAET, Centro Espírita Fonte de Paz, Hospital de Câncer de 

Mato Grosso, Associação Cultural em Cena Escola de Artes de Cuiabá, 

Delegacia Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, Sociedade Brasileira 

de Ictiologia - SBI, 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Mato 

Grosso, Academia de Futebol BD LTDA –ME, Associação Grupo de Cururu 

Tradição Cuiabano do Coxipó, Associação Cultural Flor do Campo, Instituto 

Ação Verde, Federação Matogrossense de Desporto Escolar, Rotary Club 

Cuiabá, Instuto Caracol, Fundação UNISELVA UFMT, Projeto 

Sustentabilidade para Todos, por entender que efetuaram suas inscrições 

de forma tempestiva e instruídas com os documentos exigidos no ato 

convocatório (Item 1.2 do Edital n. 01/2018).Publique-se a relação das 

entidades com cadastro regular (Item 2.3 do Edital n. 01/2018).Aguarde-se 

a apresentação de projetos, que deverão ser apresentados após 

decorridos 10 (dez) dias da publicação das entidades regularmente 

cadastradas (Item 3.4 do Edital n. 01/2018), que deverão conter as 

informações descritas no Item 3.5 do Edital n. 01/2018.Autuem-se os 

projetos em processos próprios, cadastrando-os na classe n. 20076 – 

Processo Administrativo – Procedimentos Administrativos (Item 3.8 do 

Edital n. 01/2018).Após, dê-se vista dos projetos à equipe multidisciplinar 

para emissão de parecer em 15 (quinze) dias, bem como ao Ministério 

Público Estadual em 10 (dez) dias, conforme disposto no Item 3.9 do Edital 

n. 01/2018.Com os pareceres, façam-me os projetos conclusos para 

deliberação.Publique-se e cumpra-se.Cuiabá, 19 de juLho de 2018.Rodrigo 

Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37098 Nr: 3349-83.2017.811.0082

 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): Alex Sandro Moreira Romão, Douglas Pascuini 

de Paula, RENATO THOME & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:12052

 Vistos.

Diante da manifestação retro (fl. 72), dando conta da ausência de justa 

causa para propositura de ação penal e, pelo que dos autos consta, 

acolho a promoção de arquivamento deste Termo Circunstanciado de 

Ocorrência apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com as 

comunicações e baixas de praxe.

DETERMINO a restituição do carvão vegetal para RENATO THOME & CIA 

LTDA, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para sua retirada, sob pena de 

perdimento.

Arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38477 Nr: 464-62.2018.811.0082

 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): SERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA 

LTDA EPP, Antônio Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido de redesignação da 

audiência preliminar, bem como para análise do perdimento da madeira 

apreendida, eis que se trata de produto altamente perecível, cuja 

apreensão se deu em 13 de agosto de 2017.

É o relato. DECIDO.

Não se pode desconsiderar que a especificidade do produto apreendido 

que está a exigir imediata destinação, sob pena de deterioração 

irreparável, se já não se consumou, sobretudo considerando que o 

produto se encontra apreendido desde 13 de agosto de 2017.

 A corroborar, a Lei n. 9.605/98 contém regra especial no que diz respeito 

aos produtos perecíveis ou madeiras, consoante o §3º, do art. 25, que 

versa sobre a doação ou alienação após a devida avaliação, sendo que 

esta última torna-se desnecessária em face dos valores atribuídos na 

Nota Fiscal de fl. 63, bem como no Laudo Técnico de Identificação n. 

089/2017 (fl. 109).

Na hipótese, as condições são favoráveis à doação ou alienação, pois a 

madeira apreendida já foi periciada e avaliada nos moldes que a lei exige. 

Não se mostra imprescindível para o deslinde da questão, além do que, a 

sua mantença em depósito inadequado por mais tempo acarretará a sua 

deterioração total, se já não se consumou.

Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 089/2017 (fl. 109), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.

Outrossim, visando dar prosseguimento ao presente procedimento, 

redesigno audiência preliminar para o dia 31 de outubro de 2018, às 

15h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se, preferencialmente, os autores do fato por intermédio dos 

números de telefones constantes nos autos e, alternativamente, caso 

reste infrutífera, a intimação por carta precatória nos endereços 
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constantes nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência acerca do perdimento da 

madeira.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41424 Nr: 2366-50.2018.811.0082

 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): Isaias Bueno, Evaa Comercio De Madeiras E 

Serviços De Transporte E Terraplanagem Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 VISTOS. Quanto ao perdimento da madeira, não se pode desconsiderar a 

especificidade do produto apreendido que está a exigir imediata 

destinação, sob pena de deterioração irreparável, sobretudo 

considerando que o produto se encontra apreendido desde abril de 2018. 

A corroborar, a Lei n. 9.605/98 contém regra especial no que diz respeito 

aos produtos perecíveis ou madeiras, consoante o §3º, do art. 25, que 

versa sobre a doação após a devida avaliação. Na hipótese, as condições 

são favoráveis à doação, pois a madeira apreendida já foi periciada e 

avaliada nos moldes que a lei exige, de forma que deixa de ser 

imprescindível para o deslinde da questão. Além do que, a sua mantença 

em depósito inadequado por mais tempo poderá acarretar sua 

deterioração total. Desse modo, determino a DOAÇÃO do produto florestal 

apreendido descrito no laudo técnico de identificação n. 103/2018 (fl. 59), 

para sua doação judicial na forma da lei. Oficie-se à gerência do pátio 

unificado de produto florestal apreendido, sob a coordenação da SEMA, 

para conhecimento da decisão e providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação como requerido em relação aos autores do fato. NADA MAIS 

havendo, encerrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001782-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

juntando aos autos tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” 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

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729848 Nr: 10476-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BOVOLINI- ME, SERGIO BOVOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OAB/MT16308A

 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 de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), 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.: 404939 Nr: 639-51.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARMORARIA IMPERIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALYROCHAS GRANITOS E MARMORES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA DA SILVA 

LOGRADO - OAB:6497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA MARETO - 

OAB:9184/ES

 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 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.: 752318 Nr: 8919-98.2014.811.0003

 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: EUNICE RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA AMARAL CORREIA, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B
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 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$ 

184,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 172,50 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 30,11 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.: 352307 Nr: 7399-21.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERCILIA PEREIRA BUENO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161/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 de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), 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.: 819034 Nr: 2588-32.2016.811.0003

 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: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 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 de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), 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.: 382749 Nr: 10902-16.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINA DA SILVA SOUZA, MASAHIKO 

SASAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 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.: 389280 Nr: 2925-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS AMERICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVALDO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-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 de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), 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 
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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.: 816393 Nr: 1718-84.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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 de R$ 88,08 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417261 Nr: 12875-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N ALVES DE PAIVA, NORCIDES ALVES DE 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao 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.: 437099 Nr: 5767-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D D V TRANSPORTES LTDA ME, GLAUCIE 

BIACHI NEVES, DENIS AUGUSTO LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 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 de R$ 88,08 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784724 Nr: 8056-11.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DONIZETI THOMAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, ELLEN CRISTINA PIRES GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17603/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.: 792107 Nr: 11146-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SOUZA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADES DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251

 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.: 447753 Nr: 2932-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA 

BRASILÂNDIA - SAAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON REGIS CORREA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que manuseando os autos constatei que foi efetuado o 

pagamento das Custas Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$462,67 

(Guia de Recolhimento Nº 37823.303.02.2018-0, enviado através do PEA - 

DOCUMENTO 902391, Protocolado em 25/07/2018, conforme comprovante 

de fls.129/131, e NÃO foi comprovado nos autos pela parte Autora o 

pagamento das custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 

54,90, devidamente intimada pelo DJE em 01/02/2018 (fls.119),sendo 

assim INFORMO ao Cartório do Distribuidor para que seja procedida a 

devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme 

disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725506 Nr: 6462-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM. E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE 

- OAB:6057/O, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 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$ 

345,59 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.: 758589 Nr: 12500-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDEA MARIA DOURADO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 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$ 166,67 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.: 821875 Nr: 3556-62.2016.811.0003

 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: FERNANDO CRISOSTOMO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe GazolaVieira Marques 

- OAB:, Rubens Gaspar Serra - OAB:

 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$ 

346,69 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 
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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.: 800825 Nr: 14696-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO TECNICA DIESEL LTDA, GILBERTO 

HIDEO SIRAISHI, TAKESHI SHIRAISHI, ALVINA SIRAISHI, MASSAYOSHI 

SIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61524 Nr: 9922-84.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, 

VANIA ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - 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$ 

248,45 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002411-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(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.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000396-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000396-41.2018.8.11.00003 Ação: Execução de Alimentos Autor: A. K. 

S. M. Réu: Ederson Mendes Silva.. Vistos, etc. Considerando o teor da 

certidão de (fl.20 – correspondência ID12922343), intime-se a parte 

autora, via seu bastante procurador, para, no prazo de (15) quinze dias, 

comprove nos autos a correta redistribuição da presente demanda, junto 

ao juízo competente, a fim de que se proceda o cancelamento da 

distribuição do presente feito. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de 

maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003953-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a petitório de ID 13633623.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005739-86.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA LOURENCO RIBEIRO OAB - MT19898/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008501-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para que, no prazo de 5 

( c i n c o )  d i a s ,  p r o v i d e n c i e  a  h a b i l i t a ç ã o  n o s  a u t o s 

(http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php/PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_

Autos), bem como para cientificá-la sobre o teor do despacho abaixo: 

Vistos etc... GERALDO BASÍLIO DA SILVA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou-a, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com 

a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo 

Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais do 

processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005445-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RECH DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO MAIQUE OAB - SP87853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JOÃO ZERBINATTI (RÉU)

ALVANTINA CHAGAS ZERBINATTI (RÉU)

FLAVIO ZERBINATTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1005445-97.2017 

Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Jhonatan Rech da Silva - ME Réus: 

Vicente João Zerbinatti e Outros. Vistos, etc. JHONATAN RECH DA SILVA 

- ME, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou 

neste Juízo com a presente ‘Ação de Adjudicação Compulsória c/c Pedido 

de Tutela Específica’ em desfavor de ESPOLIO DE VICENTE JOÃO 

ZERBINATTI E ALVANTINA CHAGAS ZERBINATTI e FLÁVIO ZERBINATTI, 

aduzindo: “Que, em 14.04.2016 a parte autora celebrou para com a 

pessoa do Sr. Cícero Guedes Da Silva instrumento particular de 

compromisso de compra e venda, cessão e transferência de direitos 

sobre imóvel urbano; que, referido instrumento tinha como objeto um lote 

de terreno no loteamento Jardim Adriana, imóvel este que encontra-se 

devidamente registrado sob a matrícula nº 42.382, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis dessa Comarca; que, pelo referido negócio jurídico 

realizou o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); que, os 

titulares originários do domínio faleceram, tendo o herdeiro deixado de dar 

prosseguimento ao procedimento de inventário por arrolamento sob o 

número 44-34.2004.811.0022, que tramita perante a Vara Única de Pedra 

Preta – MT; que, diante desse fato não houve outra alternativa para o 

autor senão a propositura da presente demanda; que, o autor é adquirente 

de boa fé e, portanto, requer a adjudicação compulsória do imóvel. Requer 

a procedência da demanda, atribuindo a causa o valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).” O Espólio deu-se por citado na pessoa de seu 

representante no ID 11230644, ocasião na qual concordou com os 

pedidos constantes da peça inicial. Após, o procurador do autor requereu 

o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 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. 

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e os réus, na 

pessoa do seu representante, reconhecem os pedidos do autor, de modo 

que deve ser aplicado o disposto no artigo 486, III, a, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, válido o escólio de Humberto Theodoro 

Júnior que, citando Barbosa Moreira, onde aduz: O reconhecimento do 

pedido tem por objeto o próprio pedido do autor, como um todo, isto é, com 

todos os seus consectários jurídicos. É verdadeira adesão do réu ao 

pedido do autor, ensejando autocomposição do litígio e dispensando o juiz 

de dar sua própria solução ao mérito. O juiz apenas encerra o processo, 

reconhecendo que a lide se extinguiu por eliminação da resistência do réu 

à pretensão do autor. Desaparecida a lide, não há mais tutela jurisdicional 

a ser dispensada às partes, o que, todavia, não exime o juiz de proferir 

sentença que reconheça esse fato jurídico e que ponha fim 

definitivamente a processo [...] (Curso de Direito Processual Civil, 50ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 395). Trata-se de pedido de adjudicação 

compulsória decorrente de compromisso de compra e venda de terreno à 

vista, firmado entre as partes. No caso dos autos, não se trata apenas de 

mera cessão de direitos de posse, mas sim ação que busca a supressão 

de manifestação de vontade necessária para que o bem adquirido venha a 

ter a efetiva propriedade daquele que o adquiriu. Somado a tudo o acima 

discorrido, e, além da devida comprovação de adimplemento contratual por 

parte do autor, houve a expressa concordância dos réus, razão pela qual 

não existem razões para não acatar os pedidos autorais. Assim, já tem 

entendido os Tribunais: “APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PROMITENTE CESSIONÁRIA DE UNIDADE EDILÍCIA A QUE 
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CORRESPONDE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO QUE TEM DIREITO À 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUANDO OS PROMITENTES CEDENTES E 

A PROPRIETÁRIA EM NOME DE QUEM O IMÓVEL CONSTA REGISTRADO 

SE RECUSAM À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 418 CC. SE OS RÉUS, MALGRADO EXPRESSEM CONCORDÂNCIA 

COM A PRETENSÃO AUTORAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NÃO 

CHEGAM A ACORDO E OFERECEM CONTESTAÇÃO, É CASO DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ADJUDICATÓRIO. EVENTUAIS PENDÊNCIAS 

ENTRE A PROPRIETÁRIA E OS CEDENTES QUE NÃO CONSTITUI 

OBSTÁCULO AO PROVIMENTO ADJUDICATÓRIO EM FAVOR DA 

AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00259816920098190209 RIO DE JANEIRO 

BARRA DA TIJUCA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: CRISTINA TEREZA 

GAULIA, Data de Julgamento: 19/07/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 21/07/2016) Por fim, no escólio de Sydney Sanches, 

‘Compromisso de Venda e Compra’ Caderno Apamagis, Editora Revista 

dos Tribunais, Vol 4, diz que ‘o direito à outorga da escritura é um direito 

pessoal do promissário-comprador perante o promitente-vendedor, que 

pode perfeitamente existir sem o registro. Assim, se o promitente-venderor 

não cumpre com suas obrigações, esse cumprimento pode ser exigido em 

Juízo, mediante ação de adjudicação compulsória’. É exatamente o caso 

dos autos e, em sendo assim, só há um 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 ‘Adjudicação 

compulsória’ proposta por JHONATAN RECH DA SILVA - ME, em desfavor 

de ESPOLIO DE VICENTE JOÃO ZERBINATTI E ALVANTINA CHAGAS 

ZERBINATTI e FLÁVIO ZERBINATTI, para o fim de adjudicar o imóvel ao 

comprador, servindo esta como título para o respectivo registro imobiliário. 

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, ficando esses últimos fixados no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), valor que arbitro conforme em consonância ao Art. 85, § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, e pagas as custas 

devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 13/julho/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000207-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY RITIELLY SOARES DE MATOS (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 requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo 

requerente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809651 Nr: 17830-65.2015.811.0003

 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: CRISTIANO RABELO DOS SANTOS, ANTONIA DOS 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Intimação do advogado do exequente, para no prazo legal trazer aos 

autos seus dados bancários, para efetivação de levantamento de Alvará, 

conforme determinado na sentença de fls. 115v.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 24399-78.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MACSON PINA FERREIRA, ELEIDA 

FERREIRA DE OLIVEIRA PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 24399-78.1998.811.0003 - CÓDIGO: 88939

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: MACSON PINA FERREIRA

EXECUTADOS: JOAO CARLOS DIAS FILHO

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 JOAO CARLOS DIAS FILHO, 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): (A) Um lote de terreno para construção matrícula 43.408, sob 

lote n° 2, da quadra n° 09, no loteamento denominado VILA OLGA MARIA, 

neste município, com área de 360,00 m², medindo 12 metros de frente por 

30 metros de extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Frente para Rua general Demarco; pelo lado direito com 

lote n° 03; pelo esquerdo com lote n° 01 e parte do 20; e aos fundos com 

lote n° 18. No imóvel existe uma edificação de 250m² conforme auto de 

avaliação. R$250.000,00

(B) Um lote de terreno para construção matrícula 43.410, CONSTITUIDO 

pelos lotes n° 19, e 20-A, da quadra n° 05, no loteamento denominado 

VILA OLGA MARIA, neste município, com área de 960,00 m², medindo 30 

metros de frente por 32 metros de extensão de ambos os lados, dentro 

dos seguintes limites e confrontações: Frente para Avenida Bandeirantes; 

pelo lado direito com lote n° 20 parte B; pelo esquerdo com a Rua General 

Demarco e parte do 20; e aos fundos com lote n° 17. R$ 785.000,00

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 1.035.000,00 (Um milhão e trinta e cinco mil reais), 

em 31/01/2017.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Vila Olga Maria, Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA: R$ 165.557,05

ÔNUS: AV.

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 414 de 672



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 JOAO CARLOS 

DIAS FILHO, 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.

 Luiz Antonio Sari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423742 Nr: 5941-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 

MADEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, PAPELARIA PERPETUO 

SOCORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11.180-MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5941-27/2009

Vistos, etc...

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’.

Analisando a pretensão de (fl.272 – item ‘c’) 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 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.: 877773 Nr: 9490-64.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martina Tereza Fantinel Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY HERGET - 

OAB:16575/PR, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO TADEU BELOTO 

BALDO - OAB:205848/SP, JOSE JORGE THEMER - OAB:94253/SP

 .Razão pela qual, indefiro o pedido de impugnação ao valor da causa.Para 

o desate da questão, entendo que a prova oral é suficiente, assim, 

designo o dia 06 de novebro de 2018, às 16:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual.Expeça-se carta precatória à Comarca de 

Pato Branco/PR, para inquirição das testemunhas arroladas a (fl.09), bem 

como a tomada do depoimento pessoal da embargante, com prazo de 45 

( q u a r e n t a  e  c i n c o )  d i a s ,  p a r a  o  s e u 

cumprimento.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 07/agosto/2018.- Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421060 Nr: 3327-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTÔNIO ORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Dos advogados das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

nos autos ou requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 890370 Nr: 1845-51.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA, TEREZINHA MATOS 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645/O, MARLON CESAR SILVA MORAES - 

OAB:OAB/MT 5.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado dos autores da decisão de fls. 136 a seguir transcrito: 

"Vistos, etc. NAPOLEÃO MOYSES DE OLIVEIRA e TEREZINHA MATOS DE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Rescisão de Contrato” em desfavor CRISTIANO 

BERNARDES MEDEIROS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o Processo Judicial Eletrônico é obrigatório na Comarca 

de Rondonópolis desde o dia 09 de maio de 2016, intime-se a parte autora, 

via seu bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, 

comprove nos autos a distribuição da presente ação via PJe. Transcorrido 

o prazo, certifique-se nos autos e, venham-me conclusos para o devido 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT, 1º de agosto 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 24399-78.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MACSON PINA FERREIRA, ELEIDA 

FERREIRA DE OLIVEIRA PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Dos advogados das partes, das datas designadas para realização do 

Primeiro Leilão: dia 04/09/2018, a partir da 14 horas e o Segundo Leilão: 

dia 04/09/2018, a partir das 15 horas, a ser realizado no Auditório 

COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1915, 

3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, na cidade 
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Rondonópolis (MT) e Online Através do site www.mlleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755148 Nr: 10375-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUIPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 

7.206 - B, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para no prazo legal trazer aos 

autos as cópias referentes aos documentos que pretende desentranhar, 

conforme petição de fls. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393243 Nr: 6722-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA RAMALHO, ISABEL 

APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº6722-20/2007

Vistos, etc...

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 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.: 839669 Nr: 8523-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L ASSUMPÇÃO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TADEU WERNECK 

SANTOS - OAB:OAB/MG108389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CONSUELO LEITE 

MEREGE - OAB:, OSNY BUENO DE CAMARGO - OAB:, SANDRA 

KAMIMURA - OAB:312.915/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8523-53/2016

Vistos, etc...

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 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.: 299470 Nr: 2597-48.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNEC- COMPANHIA N. DE E. DA C. E. CENCISTA - 13 DE 

JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACEDO, GIANE FABRIS 

MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA J. PEIXOTO DANTAS - 

OAB:OAB/DF 35.352, GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO SILVA - 

OAB:17552/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, Intime-se a parte interessada para 

requerer o que de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705293 Nr: 13271-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº13271-07/2011

Vistos, etc...

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 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.: 896158 Nr: 4005-49.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo legal, manifestar quanto a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713795 Nr: 8932-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JULIUS WUTTKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 416 de 672



COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8932-68/2012

Vistos, etc...

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 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.: 792566 Nr: 11342-94.2015.811.0003

 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: LUCILENE FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por LUCILENE FERREIRA ALVES, com qualificação 

nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em (10%) dez por cento sobre o valor dado à causa, 

observando-se o disposto no parágrafo 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 07/agosto/2.018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 865206 Nr: 5021-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TADEU NUNES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 Do Advogado da parte requerida para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Village do Serrado na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707007 Nr: 1755-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLMEN TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1755-53/2012

Vistos, etc...

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 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.: 92291 Nr: 3667-42.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA VIEIRA MACHADO, EURIPEDES 

BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3667-42/1999

Vistos, etc...

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’.

Analisando a pretensão de (fl.394 – item ‘c’) 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 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.: 787213 Nr: 9092-88.2015.811.0003

 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): GIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9092-88/2015

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.

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824770 Nr: 4534-39.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K CONVENIENCIA COMERCIO LTDA ME, 

FERNANDA MORAIS DE SOUZA, IRAZILDA MARIA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4534-39/2016

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.

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, 07 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.: 348975 Nr: 4350-69.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FLEURY MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 17297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº4350-69/2005

Vistos, etc...

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 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.: 60539 Nr: 8911-20.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA COSTA MARTINS, ROSEMARY 

FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8911-20/1997

Vistos, etc...

Primeiramente, intime-se a parte exequente, para, no prazo de (5) cinco 

dias, carrear aos autos o número correspondente ao Cadastro de Pessoa 

Física da executada, Rosemary Ferreira Martins.

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.

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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001352-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO ROZENDO ALEXANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FRANCISCO CARLOS CLABONDE (TESTEMUNHA)

ROSELI DE SOUZA SANTOS ALEXANDRE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001352-91.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Eleandro Rozendo Alexandre Ré: Concessionária Rota do Oeste S/A 

Vistos, etc... ELEANDRO ROZENDO ALEXANDRE, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a 

presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor 

de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, no dia 24 de dezembro de 2015, por volta das 20:30 

horas, Roseli de Souza Santos, conduzia o veículo de marca Corsa Hatch, 

placa NJO-2954, na BR-364, KM 270, Município de Rondonópolis; que, em 

frente ao restaurante e churrascaria Chaleira Preta, sentido Roo/Cuiabá, 

abruptamente surgiu um animal ‘cavalo’ que, de forma explosivo invadiu a 

pista de rolamento; que, no momento do acidente seu veículo seguia curso 

normal com pouco trânsito à frente, com velocidade permitida para a via, 

danificando o veículo; que, buscou solucionar a questão de forma 

administrativa, não logrando êxito; que, fez três orçamentos, sendo que o 

de menor valor é o da empresa Oliveira, no importe de R$ 1.600,00 (um mil 

e seiscentos reais); que, a ré deverá ser condenada em danos morais, em 

face da frustração da comemoração natalina com seus familiares, no 

importe de 20 salários mínimos, 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$ 20.340,00 (vinte mil, trezentos e 

quarenta reais),postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. 

Foi agendada audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procurou rebater os 

argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: “Que, não houve registro 

do ocorrido no momento do hipotético acidente, nem ao menos solicitação 

de apoio; que, o autor contatou com a ré dias após ao acidente; que, tal 

solicitação foi prontamente respondida, todavia, negando-a, tendo em vista 

que não lhe cabe ressarcir alegados danos sofridos em decorrência da 

passagem de um animal doméstico pela pista, bem como ser impossível 

saber se os danos ao veículo foram resultado de colisão com animal ou, 

até mesmo, se teriam ocorrido na rodovia; que, é importante destacar que 

o animal não foi localizado pela inspeção de tráfego após a sua suposta 
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passagem pela pista de rolamento, não há qualquer imagem ou indício de 

que o cavalo tenha dado causa ao acidente; que, não deve ser levado em 

conta a responsabilidade objetiva, uma vez que a concessionária cumpriu 

todas as obrigações contratuais; que, não foram evidenciados, mas 

simplesmente presumidos, o nexo de causalidade ou os danos morais 

supostamente sofridos no acidente, assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi 

determinada a especificação das provas, bem como designada audiência 

de instrução e julgamento, onde foram tomados os depoimentos de duas 

testemunhas; e, em alegações finais, as partes reprisaram as teses 

anteriormente esposadas, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Eleandro Rozendo Alexandre aforou a presente 

ação em desfavor de Concessionária Rota do Oeste S/A, porque, 

segundo a inicial, no dia 24 de dezembro de 2015, por volta das 20:30 

horas, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na BR-364, KM 270, em 

frente à Churrascaria Chaleira Preta, pois, quando Roseli de Souza Santos 

dirigia o veículo GM/Corsa Hacht Maxx de placa NJO-2954, pela referida 

BR, surgiu de forma abrupta um animal – cavalo -, o qual invadiu a faixa de 

rolamento, dando causa ao acidente, havendo danos ao veículo, bem 

como ao psicológico, os quais devem ser suportados pela empresa ré, no 

importe: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a título de dano material; 

e, 20 (vinte) salários mínimos a título de dano moral. Contudo, por se tratar 

de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia 

administrada por concessionária de serviço público, a presente demanda 

deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, ex vi do 

artigo 37, § 6º, da Constituição da República, verbis: "Art. 37(...) 6º - As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos caso de dolo ou culpa." É dizer: a ré, na condição de 

concessionária de serviço público, responde modo objetivo pela 

segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém 

concessão. Nesse mesmo sentido, a Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre 

o regime de concessão e permissão na prestação de serviços públicos, 

em seu artigo 25, determina que as concessionárias respondam por todos 

os prejuízos causados aos usuários, "verbis": "Art. 25. Incumbe à 

concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder 

por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a 

terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua 

ou atenue essa responsabilidade." Também o Código de Defesa do 

Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 

22 e 14, estende a responsabilidade objetiva às concessionárias de 

serviço público. Com efeito, "in casu", considerado o fato de que a 

concessionária, mediante a cobrança de pedágio, explora 

economicamente o trecho da estrada em que ocorreu o acidente, 

indubitável que sobre ela recai o ônus de oferecer serviço adequado a 

seus usuários. A propósito a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL BOVINO NO MEIO DA PISTA DE 

ROLAGEM EM RODOVIA CONSERVADA E FISCALIZADA MEDIANTE 

CONCESSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTE. ARTIGO 936 DO 

CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº 211/STJ. ARTIGO 269, INCISO X, DO CÓDIGO 

DO TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de 

Justiça preceitua que as concessionárias de serviços rodoviários, nas 

suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação 

consumerista. 2. A matéria versada nos dispositivos apontados como 

violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias 

ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de 

declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não 

indicou a parte recorrente a contrariedade ao art. 535 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual, ausente o requisito do 

prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 3.A ausência 

de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não 

conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº 283 do 

Supremo Tribunal Federal. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido 

contrário à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a revisão do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que, nos termos da Súmula nº 

7/STJ, é inviável nesta instância especial. 5. Agravo regimental não 

provido." (AgRg no AREsp 150781 / PR - Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA - DJe 09/08/2013) 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO 

FATAL. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB 

CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA 

RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A 

TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. 

VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 

INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS. 1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se 

todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia 

são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão 

em sentido contrário ao almejado pela parte. 2. As concessionárias de 

serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se 

aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem 

objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. 3. No 

caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na 

prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código consumerista. Isso 

porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles 

que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as 

consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de 

bystanders. (...)" (REsp 1268743 / RJ - Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO - QUARTA TURMA - DJe 07/04/2014) Em questão similar, assim 

decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, eis: 

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - ANIMAL NA PISTA - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR. As concessionárias de serviços 

rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à 

legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer 

defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os 

aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela 

presença de animais na pista." (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0079.12.057811-1/001 - REL. DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA 

XAVIER - 18ª CÂMARA CÍVEL - PUB. 14.03.2016) No caso em desate, em 

se tratando de rodovia de trânsito rápido como a BR-364, cuja utilização é 

remunerada mediante pedágio, evidente que tem a ré o dever de zelar pela 

segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e 

cause algum dano aos usuários. De consequência, tratando-se de 

responsabilidade objetiva, a prova do dolo ou culpa (elemento subjetivo) é 

dispensada, devendo ser demonstrada apenas a relação de causalidade 

entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, para que surja o 

dever de indenizar, sendo certo que a ré somente se exoneraria de sua 

responsabilidade civil se comprovasse a culpa exclusiva do autor na 

condução do veículo ou de terceiros, ou, ainda, a ocorrência de fortuito 

externo. Cuidara o autor de instruir a inicial com o Boletim de Ocorrência 

ID-5019316, na qual relatado o acidente com o animal que, embora não 

tenha sido localizado, é compatível com as avarias evidenciadas pelas 

fotografias do veículo ID-5019413 e descrição dos danos. A meu ver, o 

ônus probatório sobre o dano e o nexo causal restou atendido pelo autor, 

haja vista que demonstrado o acidente na rodovia da qual a ré é 

concessionária, recaindo sobre esta a obrigação de afastar sua 

responsabilidade pelo infortúnio. É indiscutível que a presença de animais 

na pista, de rodovia de grande fluxo e de alta velocidade, coloca em risco 

a segurança dos usuários, respondendo, pois, a concessionária pelo 

defeito na prestação de serviço que lhe foi outorgada. Isso porque a 

presença de animais da pista de rolamento não constituiu fortuito externo 

a afastar a responsabilidade da ré, por não se tratar de fato 

absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à 

própria atividade de administração rodoviária. Ora, se é de 

responsabilidade da concessionária velar pela segurança do tráfego na 

rodovia por ela administrada, é obvio que isso inclui a adoção de medidas 

que visem a impedir a permanência de semoventes na pista de rolamento. 

Assim, depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, porque, em que pese a 

versão apresentada na peça bloqueio, entendo que há elementos 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato descrito na 

exordial, deve ser debitada à ré. No que se refere ao dano material, 

inequívoca a sua procedência, pois o veículo do autor restou danificado 
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no capô, para-choque dianteiro, farol esquerdo, porta esquerda e 

retrovisor esquerdo e, segundo o orçamento de menor valor fora o 

apresentado pela empresa Oliveira, Funilaria e Pintura no importe de R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais), consoante se pode verificar pelo 

documento ID-50194454. No que tange aos alegados danos morais, 

entendo que não merece provimento, pois os acontecimentos que 

ensejaram o ajuizamento da presente ação não motivam qualquer 

reparação moral, uma vez que somente os fatos e os acontecimentos 

capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser 

considerados para tanto, sob pena de ocorrer uma banalização deste 

instituto. Sobre a matéria, é a lição de Silvio de Salvo Venosa: "Dano moral 

é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o 'bônus pater 

familias': não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal." (in "Direito Civil: Responsabilidade 

Civil", 4ª ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 39). Tenho que não restaram 

demonstrados os danos morais alegados pela parte autora, o que se fazia 

imprescindível para gerar o dever indenizatório. Embora os fatos narrados 

possam ter trazido para o autor um aborrecimento, isto não é o suficiente 

para caracterizar os danos morais, passíveis de indenização. Face ao 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por ELEANDRO 

ROZENDO ALEXANDRE, em desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA DO 

OESTE S/A, todos com qualificação nos autos, condenando a empresa ré 

ao pagamento da importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 

referente ao dano material, o que deverá ser corrigido com juros de 1% ao 

mês, a contar da citação e correção monetária – INPC – a partir do efetivo 

desembolso, bem como nas custas processuais e em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 08 de agosto de 2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000566-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULINDA ANGELICA SELVINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA OAB - MT0010085A 

(ADVOGADO)

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

FABIO FERREIRA PAES OAB - MT9298/O (ADVOGADO)

 

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 14038103), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000215-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA LOPES GALLIASSI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000215-40.2018.8.11.0003. 

AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER RÉU: RAFAELLA LOPES 

GALLIASSI Vistos etc. DEFIRO o pedido apresentado no sentido de que 

este Juízo diligencie, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis 

(BACENJUD/INFOJUD), para tentativa de localização do endereço da parte 

demandada, providência esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, 

parte final do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço idêntico 

a um daqueles em que já se tentou a localização da parte ré por correio ou 

oficial de justiça neste processo, certifique-se e abra-se vista à parte 

autora para que requeira o que entender de direito em 05 (cinco) dias, sob 

pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, consoante artigo 

485, III, do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço novo da 

parte demandada, impulsione-se o feito, procedendo-se à citação ou 

intimação pendente nos autos, e aos demais atos ordinatórios que não 

dependam de decisão judicial, consoante legislação vigente e Provimento 

56/2007/CGJ/MT. Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da 

parte cujo endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos 

sistemas de localização de endereço, intime-se o demandante para que o 

informe em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o 

processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015. Desde já REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 09 

de agosto de 2018, às 10h30min. Às providências. RONDONÓPOLIS, 04 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003983-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY KLEBER GONSALES OAB - MT13526-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003983-71.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA MARLENE DA SILVA REQUERIDO: POR DO SOL 

URBANIZACOES LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA MARLENE DA SILVA em 

desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, devidamente 

qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que formalizou, em 

28/12/2016, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda nº 

733/2016, tendo por objeto o lote nº 08 da quadra n° 43 (área de 

1.008,92m²), do loteamento Residencial Parque das Laranjeiras, imóvel 

registrado na matrícula nº 117068 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis 

de Rondonópolis/MT. Afirma que o preço total foi inicialmente ajustado em 

R$ 406.069,75 (quatrocentos e seis mil, sessenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos). Aduz que quitou R$ 19.128,95 (dezenove mil, cento e 

vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo ainda devedora do 

valor de R$ 418.184,57 (quatrocentos e dezoito mil, cento e oitenta e 

quatro reais cinquenta e sete centavos). Afirma, ainda, que há parcelas 

contratuais e obrigações municipais vencidas desde 15/03/2018 até 

15/01/2032. Sustenta que o contrato fora parcelado na forma descrita na 

exordial e que a requerido teria afirmado que, caso não conseguisse arcar 

com o pagamento das parcelas, poderia rescindir de forma amigável a 

avença. Assevera que, diante dos reajustes excessivos, da crise 

econômica e do fato de ter sido dispensada em 05/03/2018, não consegue 

dar continuidade ao pagamento para a aquisição do respectivo bem. Por 

conta de tais fatos, pleiteia a requerente o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado que a requerida não inclua o nome 

da requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como se 

abstenha de efetuar cobranças e protestos cartorários em razão das 

parcelas vencidas ou vincendas do contrato. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

supramencionado, verifico que não se fazem presentes os requisitos para 

a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas 

requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Desse modo, não 

obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do contrato 

celebrado, comprovantes de pagamento, entre outros documentos, é certo 

que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do 

pedido liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, 

haja vista que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência 

dependem de melhor apuração. No caso em tela, não restou evidenciada a 

probabilidade do direito vindicado pela demandante, de modo a justificar a 

vedação da inscrição do seu nome em órgãos protetivos do crédito, 

especialmente quando a inadimplência não é negada, uma vez que as 

cláusulas do contrato entabulado permanecem íntegras e obrigam ambos 

os contratantes, sendo descabida, portanto, a alteração unilateral das 

disposições contratuais quanto à rescisão, ao menos neste momento. 

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da 

tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte 

autora de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas 

alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram 

suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à manutenção 

de sua posse sobre o veículo até julgamento final da ação. Além disso, 

não se evidencia a onerosidade excessiva propalada, modo a justificar a 

vedação da inscrição do nome da parte devedora em órgãos protetivos do 

crédito, especialmente quando a inadimplência não é negada. Decisão 

mantida. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento 

Nº 70069716306, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016). Não há, enfim, 

elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto 

invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o 

artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal 

referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência quando 

inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador 

acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. 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 14 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. RONDONÓPOLIS, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - MT13080/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

DENIVALDO PIMENTA VIEIRA (RÉU)

JOSE FRANCISCO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

MARIA LUIZA COLETTI WEBER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0018818A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001880-62.2016.8.11.0003. 

AUTOR: AMILTON VITOR SCHEFFER RÉU: JOSE FRANCISCO RAMPELOTO 

DE MORAES, TIAGO RAMPELOTO DE MORAES, MARIA LUIZA COLETTI 

WEBER, DENIVALDO PIMENTA VIEIRA Vistos etc. DEFIRO o pedido 

apresentado no sentido de que este Juízo diligencie, por meio dos 

sistemas eletrônicos disponíveis (BACENJUD/INFOJUD), para tentativa de 

localização do endereço da requerida MARIA LUIZA COLETTI WEBER, 

providência esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, parte final do 

Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço idêntico a um 

daqueles em que já se tentou a localização da parte ré por correio ou 

oficial de justiça neste processo, certifique-se e abra-se vista à parte 

autora para que requeira o que entender de direito em 05 (cinco) dias, sob 

pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, consoante artigo 

485, III, do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço novo da 

parte demandada, impulsione-se o feito, procedendo-se à citação ou 

intimação pendente nos autos, e aos demais atos ordinatórios que não 

dependam de decisão judicial, consoante legislação vigente e Provimento 

56/2007/CGJ/MT. Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da 

parte cujo endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos 

sistemas de localização de endereço, intime-se o demandante para que o 

informe em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o 

processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015. Desde já REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 14 

de agosto de 2018, às 11h. Às providências. RONDONÓPOLIS, 5 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMILO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC/BRASIL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (RÉU)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 27 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: 1002688-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (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 27 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005204-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ANILDETE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 02 de 

outubro 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437792 Nr: 6459-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S APARECIDO MOREIRA ELIAS TRANSPORTE 

ME, SILVANO APARECIDO MOREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384505 Nr: 12564-15.2006.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACENDINA BELO ROCHA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:MT/4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412872 Nr: 8722-56.2008.811.0003

 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: JOSELITA MARTINS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO 

DE OSVALDO CIRILO, MARCIA APARECIDA CIRILO BORGES, LOURDES 

KALIX FERRO, IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, OAB/MT 

nº 18581/MT, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga, sob pena de busca e apreensão, 

além de perder o direito à vista fora de cartório e multa correspondente à 

metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 344438 Nr: 263-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709793 Nr: 4733-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE LIMA ME, ROSINEI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707586 Nr: 2379-05.2012.811.0003

 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): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:MT/10046, 

JUNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:6295/MT, RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418260 Nr: 721-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEDRO VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709785 Nr: 4724-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADALTON EDERLI - POLACO AUTO 

PEÇAS, LUIZ ADALTON EDERLI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 422 de 672



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427654 Nr: 9865-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423764 Nr: 5925-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD SHOWS E ENTRETENIMENTOS LTDA ME, 

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426760 Nr: 8933-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE TELHAS E TIJOLOS NOSSA 

SENHORA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414635 Nr: 10294-47.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A, HEITOR EVARISTO FABRICIO 

COSTA, RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL 

NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383247 Nr: 11401-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378413 Nr: 6696-56.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEILTON DE SOUZA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410485 Nr: 6565-13.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL REGINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT, JÚNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384854 Nr: 12994-64.2006.811.0003

 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: DIRCEO SIRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRDES MAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALGNEY DE OLIVEIRA - 

OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51740 Nr: 155-22.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. SEMI JOIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:MT/8.194-A, PRISCILA MARA TRUZZI CARAN - OAB:14742/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 
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feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712485 Nr: 7554-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N A GASQUES SUARES, NATALICIO 

APARECIDO GASQUES SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748336 Nr: 6868-17.2014.811.0003

 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: ROSILDA PACIFICA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDALVA FELICIANO PEREIRA, JOICI 

MONIQUE FILICIANA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O

 INTIMAÇÃO das partes, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO 

deste feito. Manifestem-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 271241 Nr: 3852-46.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 50346 Nr: 4433-03.1996.811.0003

 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): LIVRARIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS 

LTDA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE 

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR 

- OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 43364 Nr: 1996-86.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUIMARAES CAMARGO, MARCIA 

APARECIDA SAFARIZ CAMARGO, MARCIA APARECIDA SAFARIZ 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 11 Nr: 11-53.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA 

MISTA DO CERRADO LTDA, ESPOLIO DE ULIVAR FAVRETTO, ASTROLINO 

ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706740 Nr: 1474-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R FERREIRA ME, JOSE RODRIGUES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761692 Nr: 14350-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI AMARAL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO 

deste feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421130 Nr: 3403-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIADIR ARGENTINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO MENEZES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 
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feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 276708 Nr: 794-98.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MINORU KUSHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANAH CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo da SUSPENSÃO deste 

feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao 

feito, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446126 Nr: 1308-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 Certifico e dou fé que, em consulta ao sistema SISCONDJ, constatei que 

não há, nestes autos, valores a serem liberados. Diante disso INTIMO o 

patrono da parte requerida para manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 873302 Nr: 7751-56.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA ALEIXO DE SOUZA GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO VITTA COM. PEST. SERV. EXPORT. 

IMPORT.REPRESENT. DE MADEIRAS E PROD. VEGETAIS LTDA -ME, 

FABIANO SOUZA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 355818 Nr: 10804-65.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre certidão de fls.63, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383116 Nr: 11247-79.2006.811.0003

 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: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DANIEL MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB-SP 257.874, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES 

- OAB:154.384/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, 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 autora para 

manifestar sobre certidão de fls.531, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449356 Nr: 4535-97.2011.811.0003

 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: WEISS E NAKAYAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN ALVES DA SILVA E CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - 

OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14.280-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Embargos de 

declaração de folhas nº 183/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 375294 Nr: 3626-31.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca das informações de fl.330, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715687 Nr: 10992-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F A DO CARMO LIMA ME, FRANQUIEL 

FERNANDO APARECIDO DO CARMO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre fls.78, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 
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entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700674 Nr: 8646-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA FATIMA DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondência devolvida de folha 

nº 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438484 Nr: 7151-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA COSTELAO GAUCHO LTDA 

ME, JOAO LUCIO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737395 Nr: 259-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº 125v.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000780-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1000780-72.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 05 de setembro de 2018 

às 15h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DUMONT BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1000621-32.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 05 de setembro de 2018 

às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004153-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SILVESTRE OAB - SP275069 (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1004153-14.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 14h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005850-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTOPHER MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERINO & GERINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1005850-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. Expeça 

mandado de intimação ao devedor Girino e Girino Ltda – Me, para 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

523, § 1º, do CPC, observando o endereço constante no Id. 14401465, 

Instrua o mandado de intimação com cópia do despacho proferido no Id. 

14401465. Após, devolva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2.018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005876-97.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO NERES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005876-97.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa sua profissão como pescador profissional e pleiteia a concessão 

da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

demandante traga aos autos cópia da carteira de pescador profissional, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2.018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005894-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005894-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, para que traga 

aos autos cópia legível das faturas constantes no Id. 14430098 – página 

03/08, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita. Tendo em vista, que o autor pleiteou pelos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, intime-o para que no mesmo prazo 

alhures concedido traga aos autos, cópia de suas 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda, para comprovar a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra. 

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005864-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESCA GOSCH GUARESCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005864-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a mora nos 

termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Intime-o ainda para que no mesmo 

prazo alhures concedido junte aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias nos termos do artigo 290, do 

CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 

2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005870-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN FRANCESCA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005870-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias 

nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005800-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DO CARMO CESAR DE SOUZA (EXECUTADO)

SOLANGE DO CARMO CESAR DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005800-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite as 

executadas para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2.018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005901-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005901-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 
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determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005902-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA ALVES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005902-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006137-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. S. S. (REQUERENTE)

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

NANCI ABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIANDRA CARVALHO DE BARROS (REQUERENTE)

RENATA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

M. V. C. D. B. (REQUERENTE)

MARIA DE JESUS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006137-62.2018.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais. A autora Maria de Jesus Carvalho, 

se diz analfabeta e outorgou procuração por instrumento particular. 

Nestas circunstâncias, sabe-se que o analfabeto é plenamente capaz 

para a vida civil, contudo para a prática de determinados atos ele está 

sujeito a obedecer a certas formalidades. Isso significa que para que um 

documento firmado por uma pessoa analfabeta tenha validade é 

necessário que o mesmo tenha sido firmado por meio de instrumento 

público, o que implica na presença obrigatória da parte perante o tabelião 

de cartório devidamente registrado. Washington de Barros Monteiro assim 

comenta o art.135, do CCB/1916, atual 221 do NCC: "Não têm valor jurídico 

as escrituras particulares assinadas a rogo. A assinatura não pode ser 

substituída pelo simples lançamento da impressão digital. O analfabeto, ou 

quem se encontre em situação de não poder assinar o nome, só por 

escritura pública, ou por intermédio de procurador bastante, pode contrair 

obrigação..." (in Curso de Direito Civil, Parte Geral, 10ªed. Saraiva, 1971). 

Neste sentido, sabe-se que a representação processual constitui o meio 

legal para que alguém possa agir, judicialmente, em nome alheio, erigindo a 

regularidade de representação da parte como pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, para 

a parte postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede meritória, 

deve ser validamente representada por advogado regularmente 

constituído, sendo que tal defeito acarreta a nulidade do processo, a teor 

da regra expressa no artigo 76 do CPC. Humberto Theodoro Júnior 

esclarece que: "A capacidade de postulação em nosso sistema 

processual compete exclusivamente aos advogados, de modo que é 

obrigatória a representação da parte em juízo por advogado legalmente 

habilitado (art. 36). Trata-se de pressuposto processual, cuja 

inobservância conduz à nulidade do processo... Para que o advogado 

represente a parte no processo, há de estar investido de poderes 

adequados, que devem ser outorgados por mandato escrito, público ou 

particular (art. 38)" (Curso de Direito Processual Civil, I/100, 294). Dessa 

forma, determino que a autora promova a regularização processual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Ainda, intime os 

requerentes, na pessoa de seu patrono regularmente constituído nos 

autos para que no mesmo prazo alhures mencionado traga aos autos, 

cópia de sua CTPS, declaração de imposto de renda e/ou comprovante de 

rendimento, no mesmo prazo alhures concedido, a fim de comprovar sua 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 

2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005778-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE ALVES DA MOTA OAB - PR22945 (ADVOGADO)

CAMILA GONCALVES DA SILVA OAB - PR63541 (ADVOGADO)

MARCOS CESAR VINHOTI OAB - PR33379 (ADVOGADO)

MARIA TERESA VALIM COELHO OAB - PR81543 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QBE BRASIL SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1005778-83.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 15h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002216-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

VERA LUCIA NOSSOL OAB - 616.862.981-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLA MATOS SANTIAGO - ME (EXECUTADO)
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LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13757777, R$1.461,82 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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005663-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA ARAUJO BALCACAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação da EXECUTADA para pagamento do débito, no valor de R$ 

1.250,50, 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 523, §1º, §2º, II do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005919-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO RODRIGO CARLOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (RÉU)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005919-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005939-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005939-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005809-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA SIMIANO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005809-35.2018.8.11.0003. Vistos etc. O requerente 

informa ter a profissão de empresária a e pleiteia os benefícios da Justiça 

Gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, os documentos 

que a identificam como microempreendedora que comprovam a alegada 

hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando a última declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005946-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005946-17.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 
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artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006047-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006047-54.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo a presente como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005896-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA CONFRESA LTDA - ME (RÉU)

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (RÉU)

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005896-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005908-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO MEDERIX GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005908-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005925-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRAIS COMERCIO E RPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005925-41.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006082-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ROCHA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006082-14.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo a presente como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002109-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002109-51.20178.8.11.0003 Vistos etc. 1. 0 - 

Considerando que a decisão do Agravo de Instrumento nº. 

1004106-78/2018 – Id. 14101224, proveu o recurso, determino que seja 

oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a 

suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora referente ao 

título com vencimento em 18.04.2017 no importe de R$ 147, 98 (cento e 

quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), até o trânsito em julgado 

da apreciação de mérito da presente demanda, 2.0 - O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 
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manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002921-93.2018.8.11.0003

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)

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002921-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação do imóvel dado em garantia, conforme 

descrito na exordial –item “3”, Id. 12853410 – página 05, para o pagamento 

do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no momento da 

diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, 

por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar 

a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VI – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003451-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003451-68.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida Id. 12759966 – página 04, e ante a concordância do credor 

no recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da quantia no 

importe de R$ 8.511,83 (oito mil quinhentos e onze reais e oitenta e três 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 13866023 – página 

02, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Deixo de 

determinar a extinção do feito vez que já houve decisão com prestação 

jurisdicional, e o feito não foi convertido em execução de sentença. 

Cumprida a determinação e, não havendo manifestação das partes e 

custas pendentes a serem recolhidas, remeta os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004224-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RODRIGUES ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004224-16.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 12327133 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

2.195,90 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e noventa centavos) e 

seus acréscimos, na forma indicada no Num. 12889751, observando os 

termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. Remeta os autos à 

contadoria judicial para apuração das custas processuais conforme 

condenação imposta na sentença, intimando a requerida para pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000634-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000634-31.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 12451870 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

2.638,82 (dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e dois 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 12778307, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. 

Aguarde o prazo para pagamento das custas processuais. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis. Após, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. 
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Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005628-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Souvenir Dal Bó Junior OAB - MT0011058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005628-68.2017.8.11.0003. Vistos etc. O demandante 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, 

observa-se que o mesmo declarou no Simples Nacional do exercício de 

2018, que possuía “saldo em caixa/banco” no importe de R$ 231.945,71 

(duzentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta 

e um centavos) – Num. 12787779 - Pág. 3, evidenciando a existência de 

patrimônio suficiente para pagamento das custas processuais. Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que o autor não preenche os requisitos legais, nos termos dos artigos 

98 e 99 do CPC. Intime o autor, na pessoa de seu patrono constituído, para 

promover o recolhimento das custas/taxas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Intime. Rondonópolis - MT, 08 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006115-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DALRI OAB - SP98388 (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MCL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006115-04.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo a presente como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006106-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RICARDO RAMIRES CONTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006106-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. 2.0 - O autor requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, no mesmo 

prazo concedido, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006045-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006045-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, juntando aos 

autos as faturas referente ao mês de junho e julho de 2018, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006080-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WB MECANICA LTDA - ME (REQUERENTE)

ERLAM CEZAR LOPES (REQUERENTE)

WANESSA BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006080-44.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos 

cópia completa de suas três últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido 

(art. 321, do CPC). Intime-a ainda para que no mesmo prazo alhures 

concedido traga aos autos os atos constitutivos. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006091-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU OLINDO RICHTER (RÉU)

VALDIR GONCALVES BENITES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006091-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

representante do Ministério Público para emendar a inicial, especificamente 

para informar o CEP dos requeridos cumprindo assim as determinações 

constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento 

do pedido (art. 321, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005909-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005909-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das 

custas/taxa judiciárias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção, vez que o Provimento nº 22/2016-CGJ, somente dispensa o 

recolhimento das custas do Cartório Distribuidor. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005945-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HADASSA DE LOIOLA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005945-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006030-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE LIMA MENDES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006030-18.2018.8.11.0003. Vistos etc. O STF tem exigido a 

comprovação do pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT, como condição para o ingresso com o pedido judicial (Recurso 

Extraordinário nº 839.353/MA). Assim, intime a autora para completar a 

inicial instruindo-a com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, que comprove que houve o pedido administrativo formulado perante 

a seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320 e 

330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005998-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005998-13.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo a presente como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010420-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIASUL INDUSTRIA DE FIOS S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007785-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO GENTILE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

 

Código Processo nº. 1007785-14.2017.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis-MT, 06 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001247-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MIGUEL (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1005606-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARTINS BARBOZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DA PETIÇÃO DO 

REQUERIDO, ID. 14224572 E DEMAIS DOCUMENTOS.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005474-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VENTURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Certifico que decorreu o prazo de intimação id. 12726637, sem que a parte 

autora comprovasse o depósito no valor de R$ 13,50, em conta corrente 

do cartório distribuidor (AG. 0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003746-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO SEVERO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NR SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14631066

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010465-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14631514

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003991-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERLANE LUCENA SANTOS BEZERRA CAVALCANTE (EXECUTADO)

GERLANE LUCENA SANTOS BEZERRA CAVALCANTE 01691608157 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14631918

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003818-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/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)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451018 Nr: 6198-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA TATUZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGLISTONE SOARES MIRANDA - 

OAB:13045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - Limpa Fossa e Desentupidora 

Tatuzão, PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 227,30 (CUSTAS), R$ 250,00 

(TAXA JUDICIÁRIA), ambos através de guia a ser emitida pelo site do TJMT 

e R$ 30,11 ( CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), através de depósito bancário - 

Bbrasil, ag. 0551-7, c/c 4401-75, CNPJ m. 01.974.435/0001-08, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO, CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que o 

autor indica assistente técnico para a perícia - fls. 160 verso - no entanto, 

não informa o endereço para intimação. Assim, impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte autora para que comprove a intimação/ciência do 

assistente técnico nomeado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451018 Nr: 6198-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA TATUZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGLISTONE SOARES MIRANDA - 

OAB:13045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para pagamento do débito no valor 

de R$ 126.286,84, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência 

da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283355 Nr: 6875-63.2001.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITIRO UMEKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULIAN & ZULIAN, JÚLIO CESAR ZULIAN, 

ANTONIA MARIA GONÇALVES ZULIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Regina Araújo Paiva - 

OAB:134.910/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO, para devolução dos autos nº 

6875-63.2001.811.0003, Protocolo 283355, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738379 Nr: 941-70.2014.811.0003

 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: ANUBIO SILVA DOS SANTOS, CREUSIMAR SILVA DOS 

SANTOS, ROBSON SILVA SANTOS, ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, 

MARCO FERNANDES SILVA DOS SANTOS, ESPOLIO DE ZENAIDE 

SANTOS DA SILVA, JAQUELINE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR REZELA, EUNI RODRIGUES BELTRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Andreia Batista - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL DA COSTA 

GARCIA, para devolução dos autos nº 941-70.2014.811.0003, Protocolo 

738379, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15599 Nr: 839-59.1988.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NEWTON VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI, LUCIA HELENA 

BRUNELLI BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODOLFO PEREIRA 

FAGUNDES, para devolução dos autos nº 839-59.1988.811.0003, 

Protocolo 15599, 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.: 446779 Nr: 1961-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO C S ORLATO & CIA LTDA ME, EDSON 

MOACIR ORLATO, CAIO CESAR SOUZA ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 1961-04.2011.811.0003, 

Protocolo 446779, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704817 Nr: 12796-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BEZERRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 12796-51.2011.811.0003, 

Protocolo 704817, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800237 Nr: 14500-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAYNE RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:MT- 3764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 14500-60.2015.811.0003, 

Protocolo 800237, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800241 Nr: 14502-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAYNE RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:MT- 3764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 14502-30.2015.811.0003, Protocolo 

800241, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 322442 Nr: 1347-29.1993.811.0003

 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: KLEBER SERATO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yolanda de Oliveira Ribeiro - 

OAB:758/MT

 Ex positis e de tudo que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial. Condeno a requerida a ressarcir aos autores os valores 

desembolsados para pagamento das parcelas do financiamento do imóvel 

adquirido por cada um deles, corrigido desde o desembolso pelo índice 

oficial da CGJ/TJMT, com juros de mora desde a citação, cujo montante 

deverá ser apurado em liquidação de sentença. Pelas mesmas razões, 

julgo procedente a medida cautelar em apenso (código nº 25880) e ratifico 

os termos da liminar concedida. Determino a entrega das chaves dos 

apartamentos interditados à Caixa Econômica Federal. Condeno a ré, 

também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, para ambos os 

processo. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 25880 Nr: 3810-70.1995.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MARINA SILVIA DE 

SOUZA - OAB:3516/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT, Yolanda de Oliveira Ribeiro - OAB:758/MT

 Ex positis e de tudo que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial. Condeno a requerida a ressarcir aos autores os valores 

desembolsados para pagamento das parcelas do financiamento do imóvel 

adquirido por cada um deles, corrigido desde o desembolso pelo índice 

oficial da CGJ/TJMT, com juros de mora desde a citação, cujo montante 

deverá ser apurado em liquidação de sentença. Pelas mesmas razões, 

julgo procedente a medida cautelar em apenso (código nº 25880) e ratifico 

os termos da liminar concedida. Determino a entrega das chaves dos 

apartamentos interditados à Caixa Econômica Federal. Condeno a ré, 

também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, para ambos os 

processo. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754589 Nr: 10079-61.2014.811.0003

 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: ZILDINEI PANTA PEREIRA, AGRO AZ DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA VAZ VALERIO, EGIDIO VALERIO, 

ADOLFO VALERIO, ESPÓLIO DE ELIMIO VALERIO, ANA RINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIRO SANTANA FERREIRA 

- OAB:897, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, 

JULIO TARDIN - OAB:4479

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido formalizado em sede de embargos de terceiro. Determino a 

desconstituição das constrições/arrecadações formalizadas nos autos da 

ação de insolvência civil em apenso, que recaíram sobre os imóveis, 

objetos das matrículas nºs 15.812 e 16.552, do CRI de Tangará da 

Serra/MT. Condeno os embargados ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC. Translade cópia desta 

decisão para os autos em apenso. Oficie ao CRI para baixas das 

constrições. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777921 Nr: 5380-90.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL DE SOUZA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno 

o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do advogado da demandada, em verba que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. O 

ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos 

legais, uma vez que o autor goza dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 

30 de julho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 879754 Nr: 10176-56.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GIMENES MOTA 

REZENDE - OAB:39274/GO, MILTON DANTAS PIRES - OAB:16579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente os 

embargos de terceiro. Determino a liberação do gravame sobre o veículo 

descrito na inicial. Condeno a embargante ao pagamento das custas 

processuais. Sem verba honorária, em face da revelia dos embargados. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 30 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754589 Nr: 10079-61.2014.811.0003

 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: ZILDINEI PANTA PEREIRA, AGRO AZ DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA VAZ VALERIO, EGIDIO VALERIO, 

ADOLFO VALERIO, ESPÓLIO DE ELIMIO VALERIO, ANA RINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIRO SANTANA FERREIRA 

- OAB:897, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, 

JULIO TARDIN - OAB:4479

 Certifico, cumprindo determinação de fl. 481, que os embargados foram 

citados, conforme certidão de fl. 402, e apresentaram defesas as fl. 

403/415 e 416/458.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755259 Nr: 10445-03.2014.811.0003

 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: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRAYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BBOM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de (fls. 114/116), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417931 Nr: 391-51.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 
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SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 193). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710120 Nr: 5071-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPINAMBAS ALIMENTOS LTDA ME, 

LUCINEIDE RODRIGUES SIQUEIRA, JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 115-V). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750442 Nr: 7969-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LOPES DA SILVA 

MARTINS - OAB:15518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que as 

partes entabularam acordo - fls. 178. Assim, torno sem efeito os atos 

praticados a partir das fls. 183 e encaminho concluso para homologação 

da avença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711266 Nr: 6269-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDACAO PIO XII HOSPITAL DO CANCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23648-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de INTIMAÇÃO devolvida (fl. 80/83), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 749836 Nr: 7675-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJ TRANSPORTADORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 72/73), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706744 Nr: 1478-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA DUTRA DE CASTRO ME, LUCINÉIA 

DUTRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 .Código nº 706744.

Vistos etc.

Considerando o termo de cessão de crédito à fls. 130, defiro o pedido à 

fls. 128.

 Proceda a retificação na capa dos autos e nos demais registros, devendo 

constar no polo ativo Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

 Anote o nome dos novos procuradores da parte credora.

Após, intime o autor para manifestar acerca dos embargos monitórios no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 702, §5º, do CPC.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 792770 Nr: 11438-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSE DA SILVA, ETERNO BORGES 

LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - 

OAB:18199

 Vistos etc. Desse modo, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO EM 

RELAÇÃO AO DENUNCIADO CÉLIO ROSA DA SILVA, com sua exclusão 

do polo passivo.Demais disso, tendo em vista a nova proposta ofertada na 

denúncia de fls. 259/260 e contraproposta apresentada pelos réus 

anteriormente denunciados (fls. 254), ausentes os antecedentes criminais 

em relação aos denunciados, o que deve ser oportunamente certificado, 

designo o dia 14 de agosto de 2018, às 15h30min, para oferecimento da 

suspensão condicional do processo por meio de audiência, que se 

realizará na sala de audiências da 2ª Vara Cível.Intimem-se os 

denunciados para o ato, devendo comparecer acompanhados de 

advogados ou, caso não possam constituir procuradores, informar essa 

circunstância ao Oficial de Justiça, para a oportuna nomeação de 

Defensor Público.Proceda-se à retificação do polo passivo da demanda, 

no sistema Apolo e capa dos autos, devendo constar apenas os 

denunciados indicados às fls. 259.Ciência ao MP. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005832-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 437 de 672



Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MENDES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005832-78.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (NPN7793), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, 

caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008486-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008486-72.2017.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, pleiteando, inclusive indenização 

por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando a documentação carreada 

aos autos, observa-se que a requerida havia inserido 08 (oito) 

negativações) no nome da autora, sendo uma no valor de R$ 125,00 em 

07/08/2014 e sete negativações no valor de R$ 80,53 em 08/09/2014, 

07/10/2014, 07/11/2014, 08/12/2014, 07/01/2015 e 09/02/2015. (Id. 

12306929). Vê-se ainda, que a demandante não comprovou que os 

contratos que ensejaram a negativação é referente aos livros adquiridos e 

as mensalidades devidas, sendo que neste momento processual a dívida é 

questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao 

pleito antecipatório. Assim, não havendo qualquer identificação de que as 

negativações foram inseridas/mantidas indevidamente pela requerida, 

neste momento processual as dívidas são questionáveis não assistindo 

razão as alegações do demandante quanto ao pleito antecipatório. 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no 

presente caso, principalmente porque neste momento processual, não 

vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ex 

positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela 

antecipada, indefiro o pedido. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008066-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR WELLINGTON BONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO)

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008066-67.2017.8.11.0003. Vistos etc. ALENCAR 

WELLINGTON BONELLI, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, em face da r. sentença. De conformidade com o 

disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a 

decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 

Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das 

hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à 

verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, 

não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão 

da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, 

porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação 

jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de 

obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). 

Entretanto, o juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 
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OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003296-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1003296-31.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada, via ARMP, para 

pagamento do débito, 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, II e 523, §1º, do 

CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a 

incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento 

parcial do débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão 

sobre o saldo remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o 

devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. 

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu 

patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GARCIA GONZAGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE EVANGELISTA GARCIA OAB - MT19754/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1000904-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada, na pessoa de seu 

patrono constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005704-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA NAIM CHARAFEDDINE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005704-58.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor 

pleiteia a concessão liminar visando a desocupação pelo réu, do imóvel, 

objeto de contrato de locação firmado entre as partes. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, a empresa autora alega que firmou contrato 

de aluguel com as demandadas por prazo determinado, iniciando em 

10/05/2011 e com término em 09/05/2026. Aduz, que em 09/01/2018, com 

60 dias de atraso, as rés pagaram pela última vez o aluguel, quitando 

apenas o valor principal da mensalidade vencida em 10/11/2017, sem os 

correspondentes encargos legais e contratuais da mora; os aluguéis 

vencidos desde 10/12/2017 até 10/07/2018, totalizando 08 (oito) meses, 

sem o pagamento até o momento da distribuição da presente ação. 

DECIDO. O instituto da tutela antecipada é um instrumento de ação do 

Poder Judiciário, apto a efetivar, de modo célere e eficaz, a própria 

pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos. Por ser medida 

característica da ação de conhecimento, de cunho satisfativo, a meu 

sentir, é plenamente possível que ela seja concedida nas ações de 

despejo, após a nova redação do art. 59, da Lei do Inquilinato, que 

estabelece o rito ordinário para esse tipo de demanda. É possível a 

concessão deste pleito de urgência, desde que o caso em apreço não se 

enquadre nas hipóteses elencadas pelo referido dispositivo e desde que 

haja os seus requisitos autorizadores (probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Ou seja, havendo uma 

situação não regulamentada no art. 59, §1º, da Lei 8245/91, tem-se 

admitido a antecipação dos efeitos da tutela, se preenchidos os requisitos 

inerentes ao seu deferimento. Ora, observa-se que as requeridas não 

pagam os alugueres desde dezembro de 2017, bem como não demonstra 

interesse na sua negociação, embora notificadas para tanto. A redação 

dada ao artigo 59, da Lei do Inquilinato, pela Lei nº 12.112, de 09 de 

dezembro de 2009, assim estabelece: “Art. 59... § 1º. Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 
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audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” (grifei) Registra-se, também, que a possibilidade de 

irreversibilidade da medida não pode ser entendida como obstáculo 

máximo à sua autorização, mormente quando há a prestação de caução 

equivalente aos 03 (três) meses de aluguéis, exigida pelo ordenamento 

jurídico vigente. Ainda, tem-se o respaldo da jurisprudência. Veja: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. 

AFASTADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

LIMINAR DE DESPEJO. REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º, IX, DA LEI 

N.8.245/91 PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A TRÊS MESES 

DE ALUGUEL. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações de despejo cumulada com cobrança 

de encargos em contrato de locação de imóvel vigorando por prazo 

indeterminado e com fundamento exclusivo na inadimplência do 

réu/locatário, não há necessidade da notificação premonitória do 

réu/locatário para a concessão de liminar de desocupação do imóvel 

locado. Não obstante o valor ajustado entre as partes, a ocorrência do 

inadimplemento, preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1º,IX, da Lei n. 

8.245/91, autoriza o deferimento de liminar para a desocupação do imóvel, 

desde que haja prestação da caução relativa a três meses do valor do 

aluguel, facultando-se ao locatário, ainda, que efetue depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, conforme dispõe o artigo 59, § 

3º, da Lei n. 8.245/91. (TJMS, AI 14003971120168120000, Relator Des. 

Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, julg. 01.03.2016, publ. 

08.03.2016)”. Portanto, o caráter irreversível da medida não constitui 

obstáculo ao seu deferimento, eis que a apresentação de caução 

assegura o direito do demandado, no que concerne ao retorno da situação 

ao estado anterior, em caso de o requerente não ter razão final. Estando, 

pois, presentes probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela requerida. 

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a tutela 

provisória de urgência, mediante a prestação da caução equivalente aos 

três meses de aluguéis. Decreto o despejo do réu, devendo o mesmo 

desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumprida a liminar, cite a parte requerida para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005841-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARYJANNE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005841-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. Vê-se que a 

presente ação tem por objeto a retificação de certidão de nascimento, 

tratando-se de matéria de jurisdição voluntária. Assim, em observância a 

Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa destes autos para uma 

das varas de Família e Sucessões desta Comarca, as quais são 

competentes processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de 

família e sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO1

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005950-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA RENATA SILVA RICARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005950-54.2018.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido retifique 

seus dados junto ao Sistema de Informação ao Crédito – SCR do Banco 

Central, excluindo a anotação existente razão do cheque adulterado 

devolvido pelas alíneas 11 e 12. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando os fatos, têm-se 

que neste momento processual a dívida é questionável e, em razão disso, 

não assiste razão a demandante quanto ao pleito antecipatório, havendo a 

necessidade de impulsionar a instrução do feito, principalmente porque 

não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ex 

positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro 

o pedido de tutela provisória de urgência. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 
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ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-35.2018.8.11.0003

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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005906-35.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a presente ação foi endereçada a Comarca de Cuiabá e erroneamente 

distribuída para esta Comarca, conforme mencionado no Id. 14438335 e, 

considerando que trata de feito virtual tenho como desnecessária a 

remessa a Comarca de Cuiabá, pelo que determino o cancelamento da 

distribuição com a baixa e anotações necessárias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005969-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005969-60.2018.8.11.0003. Vistos etc. Vê-se que a 

presente ação tem por objeto o reconhecimento de união estável e foi 

endereçada a uma das Varas de Família. Assim, em observância a 

Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa destes autos para uma 

das varas de Família e Sucessões desta Comarca, as quais são 

competentes processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de 

família e sucessões. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006042-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (EXECUTADO)

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006042-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite os 

executados para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se os devedores não forem encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso os executados não estejam 

presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído 

e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser 

realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). 

Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado 

for. VI – Cientifique os devedores que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 

915, CPC). VII – Caso os executados reconheçam o crédito do exequente, 

poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se 

vista ao credor. VIII - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006081-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GENTIL GALLETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006081-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite o executado 

para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo os 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão 

reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos 

poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução levando em 

consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, 

§§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento do débito e não 

havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a 

penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no momento da 

diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, 

por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar 

a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VI – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006121-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006121-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o banco 

requerido suspenda o desconto consignado em sua folha de pagamento, 

bem como se abstenha de efetuar o nome do autor no rol dos cadastros 

de inadimplentes. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que o demandante 

não demonstrou a ocorrência dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela, vez que, nem mesmo o autor sabe o valor exato da 

contratação, não tendo em mãos documentação alguma onde informa 

valores de taxas, juros, multas e demais encargos contratuais. Assim, 

neste momento processual não se vislumbra a existência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela 

vindicada, havendo a necessidade de impulsionar para estabelecer o 

contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001941-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILDA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

MAYARA DOS SANTOS TAVARES OAB - MT21028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001941-83.2017.8.11.0003 Vistos etc. VERANILDA 

COSTA LIMA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS em face de BV FINANCEIRA S/A, 

também qualificada no processo. A requerida foi citada e apresentou 

contestação (Id. 8786282). A autora comparece aos autos e pleiteia pela 

desistência do prosseguimento da ação (Id. 10966537). A requerida 

informa que concorda com a desistência do processo (Id. 12039586). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, entretanto suspenso sua cobrança, vez que é 

beneficiário da justiça gratuita Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

08 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1000839-89.2018.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

PARTE AUTORA: EDILMA BRAGA

PARTE RÉ: IMOBILIARIA TIRADENTES LTDA - ME

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: O requerente adquiriu por meio de contrato de 

compra e venda o imóvel abaixo descrito há mais de 10 (dez) anos, 

possuindo a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Adquiridos da 

Imobiliária Tiradentes, em 24 de agosto de 1979, via contratos 20, 21 e 22 . 

Requer seja decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com 

conseqüente mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 03(três) lotes de terrenos para 

construção, sob os nºs.10, 11 e 12, localizados no loteamento Jardim Rui 

Barbosa, tudo conforme consta nas matrículas nº 6229 - 98417 e 98418 

do C.R.I. de Rondonópolis-MT

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

(...)Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 
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estilo." Eu, Simone Menezes Veiga - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,8 de agosto de 2018

Thais Muti de OLiveira

Gestora Judiciária

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO)

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (RÉU)

CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Conde (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO OAB - GO12760 (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Edital de Processamento de Recuperação Judicial AUTOS N. 

1004067-72.2018.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE 

ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE CCONDE SUPERMERCADO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

20.348.370/0001-21, CREZENDE DA SILVA ME, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob o nº 28.240.888/0001-59. ADVOGADOS DA 

PARTE REQUERENTE: ALEXANDRE DE MORAES CAFURI, OAB-GO 18.067 

E JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY, OAB-GO 18.799 ADMINISTRADORA 

JUDICIAL: CASE ADMINISTRADORA JUDICIAL, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ 27.930.290/0001-29, com sede à Rua Dom 

Bosco, n. 1509, bairro Goiabeiras, Cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.032-065, 

Fone (65) 3358-4126, email contato@caseadmjudicial.com.br, site 

www.caseadmjudicial.com.br VALOR DA CAUSA: R$ 7.652.682,21 

FINALIDADE: FAZER SABER, a todos quantos o presente edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e Secretaria da 4ª 

Vara Cível, os autos acima identificados, cujo teor da petição inicial segue 

resumido: CCONDE SUPERMERCADO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob o nº 20.348.370/0001-21, CREZENDE DA 

SILVA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

28.240.888/0001-59 aduziu que fundada em Maio de 2014, a sociedade 

empresária requerente, CCONDE SUPERMERCADO LTDA, nome fantasia 

SUPERMAIS, nasceu com a vocação de se destacar no cenário 

supermercadista de bairro com lojas médias voltada as compras do dia a 

dia, segmento no qual atua até o presente momento. A partir de 2016, 

visando a sua expensão, a empresa adquiriu mais uma loja. No final do 

ano de 2016, precisamente em 26 de novembro daquele ano, foi adquirido 

o Super Center, uma loja que vinha em dificuldades no centro de 

Rondonópolis. Nessa gestão, a nova administração saneou as 

dificuldades em menos de três meses, tendo havido uma evolução de 

vendas significativa, com essa terceira loja. Durante esse período a 

empresa experimentou franco crescimento inclusive, devido a um 

infortúnio com a maior concorrente da cidade, o ATACADÃO (um incêndio 

tirou a loja de atividade) foi possível a expansão da rede, chegando a ter 4 

lojas, uma em Pedra Preta, uma em Rondonópolis e duas em Primavera do 

Leste, motivo pelo qual se viu obrigada a levantar empréstimos junto à 

financeiras e terceirizar a mão de obra. No segundo semestre de 2017 

experimentou uma forte queda nas vendas, bem como teve que 

desocupar de forma abrupta um dos estabelecimentos, gerando gastos 

adicionais para construir uma nova loja e também teve que realizar a 

venda de sua unidade na cidade de Pedra Preta. Com o crescimento das 

dívidas, houve corte nos fornecimento a prazo de algumas empresas, 

forçando situações de compra à vista de produtos para manter o 

abastecimento da loja. Contudo, mesmo com a venda desses fundos de 

comércio, quase não se conseguiu concluir a obra da loja nova e as 

dividas só aumentaram, com a necessidade de dispensar mais de 140 

funcionários, tentando honrar, com os colaboradores. Desse modo não 

restou outra alternativa se não requerer Recuperação Judicial. Juntou 

documentos. RESUMO DAS DECISÕES: (ID. 14057526, DO DIA 11/07/2018) 

“Vistos e examinados. CCONDE SUPERMECADO LTDA e CREZENDE DA 

SILVA ME, devidamente qualificadas e representadas nos autos, 

ingressaram com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL perante este Juízo, 

conforme termos da petição de Id. 13492310. Atendendo ao disposto no 

artigo 51, inciso I da Lei 11.101/2005, o grupo requerente expôs seu 

histórico e motivos de sua atual crise econômico-financeira com o 

seguinte relato: (...) DECIDO. 1. - DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. (...)Isto 

posto, admito o litisconsórcio ativo das empresas devedoras, podendo 

ocorrer a exclusão de alguma delas a qualquer momento processual, caso 

ocorra alteração na situação dos autos, com a apresentação de novos 

elementos. (...)3- DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 51 DA LEI 

11.101/2005. Os pressupostos exigidos para o deferimento do 

processamento da recuperação judicial estão elencados nos artigos 48 e 

51 da Lei nº 11.101/2005 e, no pleito em apreciação, foram carreados aos 

autos documentos que demonstram as seguintes situações: (...) 

Preenchidos, portanto, os requisitos legais, estando em termos a 

documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas CCONDE 

SUPERMECADO LTDA e CREZENDE DA SILVA ME e, nos termos do art. 

52, da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais 

seguintes.: A)- DA NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. 

Considerando que a nomeação do administrador judicial deve ocorrer 

observando a total confiança do juiz titular do processo, me abstenho, 

neste momento processual de proceder a nomeação do administrador 

judicial para aguardar o retorno do Magistrado titular da Vara de 

Recuperação Judicial desta Comarca, visando garantir o princípio da 

identidade física do juiz. B)- DA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE 

CERTIDÕES NEGATIVAS. (...) C)- DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES. Ordeno a 

suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções 

contra o grupo devedor, inclusive aquelas dos credores particulares dos 

sócios solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os 

respectivos autos permanecer no juízo onde se processam. Excetuam-se 

da aludida suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, 

§1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de 

natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 

6º, §7º). (...) Acentuo que, nos termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora 

determinada irá vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 

da presente decisão, restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o 

direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independente de pronunciamento judicial. C.1)- DA CONTAGEM DO 

PRAZO. (...)Consequentemente, o prazo de suspensão das ações e 

execuções (“stay period”), previsto no art. 6º, §4º, da LRF, também será 

de 180 dias corridos. D)– DA EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS. (...)Isto 

posto, INDEFIRO o pedido, formulado pelas recuperandas, de 

suspensão/exclusão dos registros do nome das devedoras nos 

Cadastros de Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de 

títulos. E)– DA MANUTENÇÃO DE BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES NA 

POSSE DO GRUPO DEVEDOR: (...)Ante tais considerações, determino que 

os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades das devedoras 

sejam mantidos na posse do mesmo, durante o prazo de blindagem; bem 

como sejam mantidos os serviços essenciais, tais como água, luz e 

telefone. F) – DA QUEBRA DA TRAVA DE CARTÕES DE CRÉDITO E 
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DÉBITO: (...) Isto posto, indefiro o pedido. G) – DA DEVOLUÇÃO DOS 

BENS JÁ ARRESTADOS: (...)Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado, 

determinando, tão somente, que se oficie aos juízos de onde emanaram as 

decisões liminares de arresto, comunicando o deferimento do 

processamento da recuperação judicial e solicitando que os produtos 

arrestados não sejam liberados a qualquer das partes, permanecendo a 

disposição do juízo recuperacional. H)- DAS CONTAS MENSAIS. Determino 

que as devedoras apresentem as contas demonstrativas mensais 

enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de 

seus administradores (art. 52, V). I)- DAS INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES. 

(...)Sobrelevo que, nos termos do disposto no art. 52, §2º, deferido o 

processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer 

tempo, requerer a convocação de assembleia geral para a constituição do 

Comitê de Credores, observado o disposto no §2º do art. 36 da Lei nº 

11.101/05. (...)J)- DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. Segundo o artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, deverão as 

devedoras apresentar, em 60 (sessenta) dias, um único plano da 

recuperação judicial, sob pena de convolação em falência. (...)L)- 

OUTRAS DETERMINAÇÕES. Altero, de ofício, o valor atribuído à causa, 

que deverá ser o exato valor do passivo do grupo devedor, ou seja, 

R$7.652.682,21. (...)Autorizo o grupo recuperando a realizar o pagamento 

das custas remanescentes ao final da ação, o que faço com fulcro na 

jurisprudência que segue: (...)” (ID. 14300788 DO DIA 23/07/2018) “Vistos 

e examinados. DA NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Nos 

termos do disposto no inciso I, do artigo 52, da Lei 11.101/2005 e 

observando o previsto no artigo 22 da mesma lei, nomeio o Dr. Bruno 

Castro, profissional devidamente cadastrado neste Juízo, para ser 

administrador judicial. Fixo a remuneração do administrador judicial em 4% 

do valor dos créditos sujeitos a recuperação judicial, devendo o 

pagamento ocorrer em 36 prestações mensais e sucessivas. (...)” 

RELAÇÃO DE CREDORES CLASSE TRABALHISTA: Osiel de Souza – R$ 

2.764,82//Roberto Vieira Morais - R$ 2.248,83//Uelerson dos Santos Silva - 

R$ 699,52//Sidney Aparecido Nunes - R$ 2.799,23//Valéria de Jesus 

Coimbra - R$ 1.207,51//Ariomar Santos da Costa - 2.750,79//Fabiana 

Aparecida da Costa - R$ 4.972,67//Fabio Junior Alves Silva - R$ 

4.904,17//Juvenilson Amaro dos Santos - R$ 4.627,36//Marko Roberto 

Souza Siqueira - R$ 2.733,94//Roseane de Sousa Carvalho - R$ 

3.589,71//Silmara da Silva Panho - R$ 2.958,63//Uanderson Pereira dos 

Santos - R$ 5.751,72//Vitor Gabriel Santos Costa - R$ 4.309,70//Wesly 

Belo do Carmo - R$ 3.773,11//Ana da Silva Fernandes - R$ 

2.755,93//Pedro da Silva Souza Junior - R$ .924,14//Danielle Demaceno 

Buch - R$ 679,03//Ivanilsa Alves de Souza - R$ 1.225,92//Cristiane Vieira 

dos Santos - R$ 3.863,89//Denilson Brito Ormond - R$ 

10.210,84//Fernanda Silva Souza - R$ 2.525,13//Hagton Rondal dos 

Santos Rangel - R$ 1.344,07//Hercules Oliveira - R$ 4.846,83//Iuanderson 

Alves Brito - R$ 2.901,05//Ivone Franco da Silva - R$ 3.534,03//Jurdeir 

Jose de Souza - R$ 9.296,53//Talita Rodrigues Pereira - R$ 

1.041,51//Vandilson Ferreira Macedo - R$ 6.282,99//Andrew Hernandes 

Silva Santos - R$ 2.421,97//Guilherme Abdinego Amaral - R$ 

2.217,20//Livia Lohayne Delgado – R$ 87,31//Salvador Bibo – R$ R$ 

97,08//Tassiane Michely – R$ 144,00 //Osiel de Souza – R$ 176,93 

//Tatiane Silva Moura – R$ 601,16 //Josilene Pereira de Souza – R$ 675,80 

//Kamilla Farias da Silva – R$ 720,11 //Roberto Vieira Morais – R$ 

190,32//Uelerson dos Santos Silva – R$ 56,16 //Pedro da Silva Souza Jr. – 

R$ 955,65 //Sidney Aparecido Nunes – R$ 135,14 //Valéria de Jesus 

Coimbra – R$ 178,47 //Cristiane Motta Nunes – R$ 734,54 //Fabiana 

Aparecida Costa – R$ 937,12 //Juvenilson Amaro – R$ 1.076,11 //Fábio 

Júnior Alves – R$ 818,74 //Vitor Gabriel Santos – R$ R$ 764,76 //Wesly 

Belo do Carmo – R$ 827,27 //Uanderson Pereira Santos – R$ 1.055,19 

//Vinicius Augusto Alves – R$ 810,35 //Roseane de Sousa Carvalho – R$ 

680,98 //Maycon Willon de Jesus – R$ 876,12//Marko Roberto Souza – R$ 

191,09 //Ariomar Santos da Costa – R$ 675,93 //Silmara da Silva Panho – 

R$ 226,29 //Ana da Silva Fernandes – R$ 951,99 //Ivanilsa Alves Souza – 

R$ 1.090,62 //Danielle Damaceno – R$ 675,90 //Denilson Brito Ormond – R$ 

1.898,49//Fernanda Silva Souza – R$ 865,55 //Hagton Rondal dos Santos – 

R$ 279,78 //Hércules Oliveira – R$ 1.100,40 //Iuanderson Alves Brito – R$ 

950,64 //Ivone Santos da Silva – R$ 1.082,04 //Jurdeir José de Souza – R$ 

798,22 //Talita Rodrigues Pereira – R$ 950,81 //Cristiane Vieira dos Santos 

– R$ 941,03//Ivone Franco da Silva – R$ 651,25 //Vandilson Ferreira 

Macedo – R$ 1.981,56 //Andrew Hernandes – R$ 372,29 //Guilherme 

Abdinego Amaral – R$ 690,29 CLASSE QUIROGRAFÁRIA:1.ROMARIO 

BENDER MACHADO ME - R$ 7.543,15//2.DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E 

VERDURAS MUNDO NOVO LTDA - R$ 20.055,02//3.PRISCILLA FRANCA - 

R$ 2.952,49//4-COMERCIAL DE VERDURA DA SERRA - R$ 

37.726,41//5.FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - R$ 

277.156,40//6.NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - R$ 

97.005,02//7.RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - R$ 

9.189,58//8.GOIANO ATACADO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - R$ 

18.373,00//9.CLAUMAR ALIMENTOS LTDA - R$ 1.530,12//10.A LUGLI 

REPRESENTACAO VENDA MAIS - R$ 51.578,55//11.MARIA JANETH 

OLIVEIRA COSTA –ME - R$ 5.610,00//12.PAULO ROBERTO LOPES E 

OUTROS - R$ 142.772,00//13.SUPER VENDAS COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA- R$ 3.042,51//14.MILTON EUGENIO GRZEIDAK - R$ 

3.822,00//15.CANTINA COMERCIO REPRESENTACAO DE VINHOS LTDA - 

R$ 7.598,10//16.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO 

ANDRE - R$ 18.085,67//17.ALIMENTOS WILSON LTDA - R$ 

4.817,47//18.DARCI MANOEL FILHO – EPP - R$ 2.907,01//19.RFL 

COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS - R$ 

5.170,42//20.SUPRILEV COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. - R$ 

3 . 5 2 4 , 7 0 / / 2 1 . V A S S O U R A S  M A R A N H A O  L T D A .  -  R $ 

1.438,34//22.DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - R$ 

26.110,00/ /23.MANOEL RAMOS DA CRUZ-ME -  R$ 

3.350,00//24.TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - R$ 

9.279,01//25.OAO LAGOIN VALERIO - R$ 489,37//26.BUNGE ALIMENTOS 

S. A - R$ 67.174,49//27.COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - R$ 

9.640,00//28.ARABICA DISTRIBUIDORA DE CAFE LTDA - R$ 

7.068,50//29.COMERCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA –ME - R$ 570,53//30.R 

RODRIGUES NEVES & CIA LTDA - R$ 2.586,30//31.IVO FABRIZ - R$ 

5.690,00//32.SERGIO SORDI –ME - R$ 30.000,00//33.MIKA DA AMAZONIA 

ALIMENTOS LTDA - R$ 1.927,17//34.QUIMICA AMPARO LTDA - R$ 

16.409,64//35.ELETRICA SERPAL LTDA - R$ 23.927,42//36.GILMAR 

CASTANHO DA SILVA - R$ 52.268,01//37.SCALEZ COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - R$ 3.900,00//38.L.F GERHARDT E CIA 

LTDA - R$ 11.360,61//39.URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - R$ 

17.000,00//40.DOALDO AUTOMECANICA LTDA EPP - R$ 712,20//41.BIP 

TEL SEGURANÇA LTDA - R$ 4.302,13//42.ROBERTO CARLOS PERES CIA 

LTDA - R$ 1.612,50//43.CRBS S A - R$ 57.182,19//44.J.L. RIBOLDI & CIA 

LTDA - R$ 764,00//45.MAICOR TINTAS LTDA - R$ 300,00//46.GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO - R$ 10.221,34//47.ISABEL 

APARECIDA VITORIA DO NASCIMENTO - R$ 4.350,00//48.GP COM DE 

FILTROS E LUBRIF. LTDA - R$ 13.666,08//49.FRIGORIFICO MACHADO 

LTDA - R$ 4.472,54//50.BRANNEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 

2.606,00//51.SEARA ALIMENTOS S A - R$ 3.369,58//52.CERVEJARIA 

PETROPOLIS CENTRO OESTE LTDA - R$ 14.187,72//53.SILVA AMARAL & 

LOPES PITAO LTDA – ME - R$ 65.098,75//54.TRES CORACOES 

ALIMENTOS SA - R$ 2.200,01//55.M DE MATOS SOARES ME - R$ 

1.800,00//56.VENCEDOR INDUSTRIA COM PRODUTOS LACTEOS LTDA - 

R$ 8.208,41//57.J C L MARTINS REFRIGERAÇÃO - R$ 10.233,34//58.MAIS 

ADESIVOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES VI - R$ 800,00//59.JORGE 

MORE - R$ 6.919,30//60.DAMASCENO COMERCIO PARA CONSTRUÇÃO - 

R$ 2.000,00//61.CAIADO PNEUS LTDA - R$ 15.488,56//62.RETIMAT 

RETIFICA DE MOTORES LTDA - R$ 1.806,00//63.J.BATISTA ELIAS & CIA 

LTDA - R$ 2.856,00//64.ZAHER & CIA LTDA - R$ 3.136,86//65.RIO 

VERMELHO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 

16.375,80//66.BENEDICTO DE FREITAS & CIA LTDA. ME - R$ 

170,00//67.WASHINGTON DOS ANJOS & CIA LTDA - R$ 

2.420,00//68.BUNGE ALIMENTOS S/A - R$ 3.020,00//69.EDICIONILIA 

GOMES DE OLIVEIRA ME - R$ 10.854,85//70.ROSIMARA GATTO C DE 

OLIVEIRA - R$ 4.657,75//71.PREDILECTA ALIMENTOS LTDA - R$ 

3.898,06//72.ABATEDOURO DE AVES ITAQUIRAI LTDA - R$ 

3.960,00//73.MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 

2.896,91//74.LAC MIL COM PROD ALIMENTICIOS LDTA ME - R$ 

28.704,19//75.LION IND E COM DE GELO LTDA ME - R$ 

3.019,50//76.DAMASCENO COM MATERIAIS PAR - R$ 2.016,68//77.POSTO 

DE MOLAS RONDON LTDA ME - R$ 1.660,00//78.COCOLANDIA IND COM 

DE FRUTAS LTDA - R$ 3.397,50//79.MARCO TULIO DUARTE SOARES ME - 

R$ 2.120,40//80.REFRIGERACAO RELETRON LTDA - R$ 

3.945,00//81.DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE - R$ 

18.035,00//82.CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

R$ 9.336,83//83.FORTE COMERCIAL LTDA - R$ 1.877,72//84.DUZZI 

CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - R$ 9.572,49//85.AGAPE 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA - R$ 5.855,03//86.AGRO 

FERRAGENS LUIZAO LTDA - R$ 2.195,00//87.HF IND E COM DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - R$ 58.114,67//88.GERVASIO SOUZA 
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DE OLIVEIRA - R$ 3.101,10//89.CGC ATACADISTA DE EMBALAGENS 

LTDA EPP - R$ 58.890,04//90.BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

S/A - R$ 45.701,08//91.EPI MT COM. DE FER. E EQUIP. DE PROT. LTDA ME - 

R$ 1.231,00//92.PAULO DE BARROS TOLENTINO ME - R$ 

7.218,50//93.TMF COMERCIO DE EMB. EIRELLI - R$ 1.234,49//94.LIMA E 

PERGUER INDUSTRIA COM E REPRES LTDA - R$ 3.560,86//95.GRAO DE 

OURO COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 6.952,15//96.O.S DA SILVA 

ME - R$ 1.221,00//97.JOSE AUGUSTO GREGORIO DA SILVA EPP - R$ 

1.067,00//98.ELOI PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS - R$ 

6.953,57//99.JIHAD N DE CARVALHO - R$ 8.929,33//100.DAMASCENO 

COM MAT CONST LTDA - R$ 537,78//101.ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - R$ 1.280,53//102.SALVIANO DE 

OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS - R$ 500,00//103.TAIPA MATERIAIS 

PARA CONTRUCAO LTDA - R$ 1.630,00//104.NELSI LEILA PETERSEN 

GUTSCH - R$ 1.060,00//105.ZENI E ZENI COMERCIO DE CARNES LTDA - 

R$ 55.295,64//106.RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA 

- R$ 5.379,20//107.MARONESI E MARONESI LTDA - R$ 

1.580,00//108.ELETRICA FALCAO - R$ 4.778,11//109.INDUSTRIA E COM 

DE FERRAGENS STANI LTDA EPP - R$ 270,00//110.DEONICE MARIA 

BASSO DE OLIVEIRA - R$ 4.153,00//111.JEAN FERREIRA FAVERO - R$ 

354,00//112.INDUSTRIA E COMERCIO DE RECEITAS LUCIANA LTDA EPP 

-R$ 14.239,66//113.CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - R$ 

28.780,00//114.AGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 

3.731,69//115.CICERO ANTONIO DIAS NETO ME - R$ 4.240,00//116.TIAO 

TRUCK CENTER - R$ 1.532,00//117.SNS DISTRIBUIDORA DE SORVETES 

LTDA ME - R$ 1.875,24//118.CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - R$ 2.833,39//119.SANCHEZ & MARTINS LTDA - R$ 

2.963,14//120.ADEGA ALENTEJANA COM. IMP. E EXP. LTDA - R$ 

673,32//121.SEGER SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDIO SPEL - 

R$ 1.695,63//122.AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 

3.513,16//123.SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ102 -  R$ 

52.147,86//124.JEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 

1.744,62//125.NORSA REFRIGERANTES LTDA - R$ 10.673,90//126.MARIA 

MARIA COM E DIST DE COSMETICOS LTDA ME - R$ 3.552,10//127.SUPER 

MAIS COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP -R$ 

139.942,99//128.EMERSON VERD PEREIRA DE SOUZA & SILVA LTDA ME - 

R$ 12.061,80//129.RANIERI SILVA ME - R$ 12.941,70//130.SANTA RITA 

IND E COM DE CAFE LTDA - R$ 2.800,00//131.THIAGO RODRIGUES 

CONTO ME - R$ 2.550,36//132.LA LUNA IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA 

- R$ 2.745,00//133.TANIA CRISTINA SASAKI OHAZE - R$ 

291,98//134.SARTORI & RIZZATO SARTORI LTDA - R$ 

2 . 7 5 6 , 2 8 / / 1 3 5 . I R M A O S  H A R A D A  L T D A  -  R $ 

43.741,00//136.DISTRIBUIDORA DIVINO PAI ETERNO - R$ 

9.570,00//137.BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA - R$ 

3.600,00//138.MULTI CITROS COM DE FRUTAS E LEGUMES - R$ 

1.290,00//139.BARBOSA BATATAS & CEBOLAS - R$ 

7.919,00//140.AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ LTDA - R$ 

8.220,00//141.ITIMIRIM COMERCIAL AGRICOLA LTDA - R$ 

1.450,00//142.VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - R$ 

4.453,00//143.FRUTANIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA - R$ 

5 . 1 2 8 , 0 0 / / 1 4 4 . G R E E N  A G R O N E G O C I O S  L T D A  -  R $ 

1.810,00//145.COMERCIO E DIST DE FRUTAS NAT EXOTICAS LTDA - R$ 

900,00//146.KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA - R$ 

11.015,60//147.COMERCIAL DE VERDURAS VERDAO LTDA - R$ 

2.870,00//148.COMERCIAL AGR DE HORT D&D LTDA EPP - R$ 

1.174,00//149.FRUTA DO VALE COMERCIO IMP E EXP DE ALIM LTDA - R$ 

29.395,00//150.WAGNER GOIVINHO DE BRITO - R$ 7.550,00//151.MOACIR 

NOGUEIRA - R$ 3.544,50//152.SILVANO BELEM DE FREITAS –ME - R$ 

2.136,06//153.DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - R$ 

2.139,34//154.DAMIANE RIBEIRO DOS SANTOS ME - R$ 

5.766,50//155.DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E TRANSP KIMURA LTDA - 

R$25.530,00//156.ORLANDO DA SILVA - R$ 5.781,33//157.MARIA 

FERNANDES DA SILVA SANTOS ME - R$ 393,60//158.AUTO EL. 

BORRACHARIA E MEC RITTER - R$ 822,96//159.SIÃO DISTRIBUIDORA DE 

VERDURAS LTDA – ME - R$ 1.755,00//160.BATATÃO COMERCIAL DE 

BATATAS LTDA - R$ 12.200,00//161.DISTRIBUIDORA PAI E FILHO LTDA – 

ME - R$ 2.010,00//162.COMERCIO DE FRUTAS HEVE LTDA - R$ 

45,00//163.MANOEL NASCIMENTO BISPO DE OLIVEIRA - R$ 

1.040,50//164.ATACADAO S.A - R$ 276.845,00//165.BECA COMERCIO DE 

FRUTAS LTDA - R$ 1.273,64//166.Z L SILVA DE SOUZA COMERCIO-ME - 

R$ 7.052,50//167.ASR PNEUS LTDA - R$ 4.220,00//168.ANTONIO 

A.ANDRADE ME - R$ 9.166,67//169.PLANOS CONTABILIDADE LTDA ME - 

R$ 14.848,00//170.JUINA COMERCIO DE CAST E PROD NAT LTDA-EPP - 

R$ 2.500,00//171.LS FUNILARIA E PINTURA LTDA - R$ 

600,00//172.VALTER PERNONI- R$ 54.604,00//173.ANDRE ALMEIDA 

OLIVEIRA - R$ 6.892,20//174.QUEIJOS DA FAZENDA LTDA-ME - R$ 

563,93//175.JOAO JOSE FELIPE E CIA LTDA - R$ 3.900,00//176.MOTO 

MAIS PECAS E ACESSORIOS LTDA - R$ 727,65//177.N W FERREIRA DE 

FARIA & CIA LTDA - R$ 700,00//178.DAMASCENO COMERCIO DE MAT P 

CONST LTDA - R$ 34.546,22//179.E S SOARES COMERCIO DE POLPAS ME 

- R$ 492,00//180.ROBSON ARAUJO DA SILVA ME - R$ 

23.454,64//181.MICROCENTER COMERCIO E SERVICOS DE INFOR LTDA - 

R$ 430,00//182.N W FERREIRA DE FARIS & CIA LTDA - R$ 2.045,40//183.N 

W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - R$ 68.212,00//184.ROSEIRA 

CONQUISTA FRUTAS - R$ 510,00//185.CAEVA FRUTAS - R$ 

6.783,00//186.MAICO ADRIANO ORTEGA - R$ 60.438,89//187.NIPO 

BRASILEIRA LTDA - R$ 1.275,00//188.MEGA GRAFICA LTDA ME - R$ 

4.110,00//189.IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - R$ 

11.250,00//190.KRAUSBURG COM FRUTAS LTDA - R$ 

22.931,00//191.EVANIR NEDEL – ME - R$ 515,00//192.MAED 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - R$ 3.386,40//193.IND E COM 

DE PROD ALIMENT FRUTAP LTDA - R$ 3.447,46//194.AE COMERCIO LTDA 

ME - R$ 1.139,00//195.BEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE OVOS LTDA ME 

- R$ 1.200,00//196.COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$ 3.400,00//197.A.M. 

LOPES ME - R$ 656,46//198.CAMIL ALIMENTOS S/A - R$ 

4.331,90//199.CHACARA JORDAO - R$ 91.094,03//200.LAERCIO BORLOT 

- R$ 222.016,92//201.AGNALDO JOSE DA SILVA - R$ 

750,00//202.CGOMES HORTIFRUTUGRANJEIROS-ME - R$ 

47.064,00//203.TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - R$ 

28.550,05//204.EVERTON CRISTIANO PEREIRA - R$ 30.320,00//205.A DORI 

ATACADISTA - R$ 12.166,66//206.JHONATAN SILVA MORENO - R$ 

1.318,00//207.SANDRO JOSE LOURES - R$ 56.923,25//208.GIDEOLI 

COMERCIO DE FERRO ACO E ACESS IND LTDA EPP - R$ 

1.864,00//209.EDINALDO JOSE ALMEIDA E CIA LTDA - R$ 

2.695,21//210.WESLEY FERREIRA RODRIGUES - R$ 1.500,00//211.SENA 

RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - R$140,00//212.C 

& M COMÉRCIO DE MELANCIA LTDA - R$ 4.249,00//213.HETROS 

IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA - R$ 6.975,00//214.SAMUEL 

DOMMINGUES BEATO - R$ 45.013,00//215.MARCOS ORIOLI COMERCIO DE 

FRUTAS LTDA - R$ 2.490,00//216.JAQUELINE LOUREIRO DO PADRO - R$ 

2.613,33//217.MERCOFRICON S/A - R$ 58.632,00//218.TOTAL QUIMICA 

LIMITADA - R$ 8.324,65//219.MICHELLE BARROS ARAUJO - R$ 

4.820,00//220.JULIO ALCODES SANCHES MARTINS - R$ 

270,00//221.NIGRO ALUMINIO LTDA - R$ 3.592,10//222.POMAR CENTRAL 

DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - R$ 486.644,93//223.SHOPPING 

COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME - R$ 357,00//224.BELMIRO DE 

ALMEIDA LUCIANO & CIA LTDA - R$ 1.978,00//225.REFRIGERANCAO 

DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - R$ 20.565,83//226.AFONSO - 

FER COMERCIAL LTDA – EPP - R$ 2.000,00//227.EVA HELENA TERRENGUI 

ME - R$ 4.500,00//228.DAMASCENO COMERCIO DE MAT P CONST LTDA - 

R$  610 , 0 0 / / 2 2 9 . C I R I N E I  D E  A Z E V E D O  M E  -  R $ 

2 .420 ,20 / /230 . D I S T R I B U I D O R A  P A O  &  A R T E  -  R $ 

21.894,44//231.DERIVADOS DE LEITE E CARNE DE BUBALINOS LTDA - R$ 

480,93//232.SUPERMIX CONCRERO S/A - R$ 19.822,50//233.TAINA 

DELICIAS - R$ 2.028,00//234.CONTINI E CIA LTDA - R$ 

1.974,20//235.HELYELTO DE SOUZA MAGALHAES ME - R$ 

2.454,81//236.LATINEX INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - R$ 11.595,80//237.R.B. ALVES FARIAS-ME - R$ 

865,00//238.BREDA TRANSFORMADORES - R$ 5.000,00//239.COMERCIAL 

DE FRUTAS VALE DE ESCOL LTDA - R$ 9.140,00//240.JOCIMAR PEDRO 

DOS SANTOS - R$ 6.350,00//241.MARIA AUXILIADORA RODRIGUES 

SILVA - R$ 510,00//242.GENILSON ALVES DE MORAES - R$ 

550,96//243.GREEN AGRONEGOCIOS LTDA - R$ 2.495,00//244.AUDIMAR 

MARQUES ORTENCIO - R$ 975,00//245.SERGIO NORICO GHELLERE - R$ 

120,00//246.CHIEFF COMERCIO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA ME 

-//257,15//247.ROBSON MAURICIO AGOSTINHO E OUTROS - R$ 

13.200,00//248.EDINEY CARLOS FIGUEREDO ME NETA - R$ 

7.547,00/249.JOSE MANOEL DE CERVALHO FILHO - R$ 

1 .239,51 / /250.OVOS EXPRESS LTDA –  ME -  R$ 

7.993,04//251.FRANCIELLY MAZETE SOUSA - R$ 4.685,05//252.RADIO E 

TELEVISÃO MATOGROSSENSE LTDA - R$ 13.987,60//253.SANDRA 

PERBONI EIRELI - R$ 2.464,00//254.MARIA DE FATIMA DO VALE PAIVA - 

R$ 737,00//255.MADEM COMERCIO DISTRIBUICAO DEE COSMETICOS – 

EIRELI- R$ 3.339,75//256.COMERCIAL BANDEIRANTES - R$ 
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11.540,00//257.LATICINIOS TIROLEZ LTDA - R$ 4.884,33//258.TEC LIMPH 

DISTRIBUIDORA DE PRO DE LIMPEZA LTDA ME -R$ 

1.175,00//259.TRANSPORTADORA MARCA LTDA -  R$ 

40.000,00//260.RONDOPRINT COMUNICAÇAO VISUAL E IMPORTADORA 

LTDA - R$ 21.000,00//261.SIRLEIA STROBEL - R$ 18.000,00//262.ERIK 

LEONARDO C. FEITOSA - R$ 14.000,00//263.JOSÉ DO CARMO ALMEIDA - 

R$ 3.000,00//264.SILVANO PAULO LIMA - R$ 4.600,00//265.BANCO 

BRADESCO - R$ 277.090,60//266.BANCO TRIANGULO S/A - R$ 

1.481.219,26//267.BANCO DO BRASIL - R$ 96.332,67//268.MERCALL 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - R$ 65.534,00//269.ANDRE C S 

MOSCATELLI JUNIOR – ME - R$ 24.332,00//270.W COMUNICAÇAO VISUAL 

- R$ 89.502,00//271.RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA-ME - R$ 

42.500,00//272.IASMIM PEREIRA SANTOS – ME - R$ 

42.500,00//273.MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - R$ 1.338.900,00 

TOTAL GERAL R$ 7.652.682,21 ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS OS 

CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, 

DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), PARA APRESENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS A SEREM 

ENTREGUES/PROTOCOLADAS À ADMINISTRADORA JUDICIAL ATRAVÉS 

D O  S I T E  w w w . c a s e a d m j u d i c i a l . c o m . b r ,  o u  e m a i l 

contato@caseadmjudicial.com.br ou no endereço à Rua Dom Bosco, n. 

1509, bairro Goiabeiras, Cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.032-065. 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 Muti de Oliveira, 

Gestora Judiciária o expedi, conferi e subscrevo, por determinação do 

MM. Juiz. Rondonópolis - MT, 08 de agosto de 2018. Thais Muti de Oliveira 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003920-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004462-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO MARZOCHI NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004462-64.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DANILO MARZOCHI NOGUEIRA Vistos e examinados. Em consulta ao 

Sistema Renajud verifica-se que o objeto dos autos está em nome de 

terceiro, conforme extrato em anexo. Dessa forma, intime-se a parte 

autora para que junte cópia do documento do certificado de registro de 

veículos (CRV), bem como do documento único de transferência (DUT), 

devidamente preenchido e assinado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005849-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA RODRIGUES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005849-51.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: DJALMA RODRIGUES PADILHA REQUERIDO: UNIMED 

REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos e 

examinados. Devolvo os autos à serventia para que retornem conclusos 

na pasta Minutar Sentença, para onde devem ser enviados todos os feitos 

que já possuem despacho determinando a especificação de provas; 

certidão de revelia; certidão de abandono do feito pela parte autora; 

petição contendo solicitação de desistência da ação ou noticiando acordo 

entre as partes. Enfim, todos aquelas ações que encontrem-se no 

momento processual de saneador/julgamento antecipado. Registro que a 

conclusão dos autos nas pastas corretas é medida necessária, para que 

o processo possa ser devidamente triado e incluído em plano de trabalho, 

a fim de permitir a maior celeridade na tramitação e julgamento dos feitos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006205-12.2018.8.11.0003

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:

RICARDO MAGALHAES FELICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006205-12.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: RICARDO MAGALHAES FELICIO Vistos e 

examinados. I – Do valor da causa Analisando os autos, observa-se que o 

valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico 

perseguido pelo autor. Isto porque, na ação de busca e apreensão o valor 

econômico perseguido pelo autor é o saldo devedor do contratante, 

constituído das parcelas vencidas e vincendas, o qual deve ser utilizado 

para atribuição do valor da causa. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR ATRIBUÍDO À 

CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. 

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O valor da causa na ação de busca e apreensão deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas. (...). (TJ-PR - AI: 14926953 PR 

1492695-3 (Acórdão), Relator: Carlos Eduardo Andersen Espínola, Data 

de Julgamento: 19/07/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1853 

01/08/2016) Dessa forma, procedo à correção de ofício da causa para o 

montante de R$ 25.296,47 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e seis 

reais e quarenta e sete centavos), nos termos do art. 292, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Procedam-se as retificações necessárias no Sistema 

PJe. II – Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. III – Da mora 

Analisando os autos, observa-se que a notificação extrajudicial, com o 

intuito de constituir o devedor em mora, foi devolvida pela empresa de 

correios pelo motivo “ausente”. É certo que a constituição em mora do 

devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e 

apreensão, bem como o edital de protesto somente pode ser reputado 

válido após o esgotamento de todos os meios para localização do 

devedor. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 
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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. (AP nº 

1023960-66.2017, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

18/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - 

DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA 

DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR 

EDITAL - INVALIDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE 

FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1) O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2) Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3) Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (Ap 46912/2014, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015) AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. 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 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte 

comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006270-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA RAILDA DE OLIVEIRA AFONSO (AUTOR)

ANTONIO DO CARMO SILVA (AUTOR)

EVA ALVES DA SILVA (AUTOR)

FRANCISCO RODRIGUES COIMBRA (AUTOR)

ISAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

LUZINETE ALEXANDRE GONCALVES (AUTOR)

LUCIVANIA BEZERRA LOIOLA (AUTOR)

MIRIAM PINTO MOREIRA (AUTOR)

IRACEMA RAMPAZO DE SOUZA (AUTOR)

VALDETE FERREIRA RIBEIRO (AUTOR)

MIGUEL ARLINDO DE SOUZA (AUTOR)

DANIEL DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

FRANCILEY MENDES DE PINHO (AUTOR)

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006270-07.2018.8.11.0003. 

AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES COIMBRA, ANTONIO DO CARMO SILVA, 

EVA ALVES DA SILVA, LUZINETE ALEXANDRE GONCALVES, LUCIVANIA 

BEZERRA LOIOLA, ISAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDETE 

FERREIRA RIBEIRO, MIGUEL ARLINDO DE SOUZA, MIRIAM PINTO 

MOREIRA, IRACEMA RAMPAZO DE SOUZA, FRANCILEY MENDES DE 

PINHO, DANIEL DOS SANTOS LEITE, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, 

TERESA RAILDA DE OLIVEIRA AFONSO RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, 

CAIXA SEGURADORA S/A Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10 de setembro 

de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COTEMINAS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MENDONCA COSTA OAB - SP195829 (ADVOGADO)

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE OAB - SP106895 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA 

(EXECUTADO)

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR0059659A (ADVOGADO)

 

Intimação do administrador judicial do processo de recuperação judicial do 

executado ALEXANDRE AUGUSTIN para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se nos autos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003971-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido formulado pelo BANCO BRADESCO 

S.A. tão somente para determinar a intimação do representante da 

empresa, nos endereços RODOVIA BR 163, S/N, KM 117,8 SALA 07, CEP: 

78740-295, NUCLEO HABITACIONAL RIO VERMELHO, RONDONÓPOLIS, 

MT e AV ITRIO CORREA DA COSTA, 1313 – , RONDONOPOLIS, MT, CEP: 

78705-162, para que este informe diretamente ao Oficial de Justiça o 

paradeiro do veículo objeto da ação, fazendo constar do mandando a 

obrigação do devedor de entregar o bem e os seus respectivos 

documentos sob pena de desobediência, assim como dispõe o parágrafo 

14º. do artigo 3º. do Decreto-lei 911/69. Indefiro o pedido de aplicação da 

multa prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, por entender ser 

incabível na espécie. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005330-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONASSIS ARTUR CRISTIAN SIFUENTE ROQUE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005330-42.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ONASSIS ARTUR CRISTIAN SIFUENTE ROQUE RIBEIRO RÉU: 

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. Recebo a 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por estarem 

preenchidos os requisitos legais. Apense-se aos autos a que se referem. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005497-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEONEL FERREIRA OAB - MS14646 (ADVOGADO)

SALIM MOISES SAYAR OAB - MS2338 (ADVOGADO)

REZU COSTA RIBEIRO FILHO OAB - MS18178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

LOUIZE HONORATO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005497-59.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILMAR RIBEIRO REQUERIDO: ALEXANDRE AUGUSTIN, 

LOUIZE HONORATO DE FREITAS Vistos e examinados. Recebo a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por estarem preenchidos os 

requisitos legais. Apense-se aos autos a que se referem. Determino a 

imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se 

nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS (AUTOR)

VINICIUS PROENCA FLORES DOS SANTOS (AUTOR)

L. P. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

ROBSON MAGALHAES SEVERINO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003514-25.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS, LORENA PROENCA 

FLORES DOS SANTOS, VINICIUS PROENCA FLORES DOS SANTOS RÉU: 

JBS S/A, ROBSON MAGALHAES SEVERINO Vistos e examinados. 

Considerando a notícia de que o requerido ROBSON não foi encontrado 

para citação no endereço indicado pela autora, acolho o pedido formulado 

pela ré JBS e redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de 

Setembro de 2018, às 08:00 horas. Proceda-se a citação, observando o 

novo endereço que foi indicado nos autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002031-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA KARINA CARNEIRO BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALECSANDRO APARECIDO SILVA OAB - SP295771 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002031-28.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JANIO BARBOSA DOS SANTOS EXECUTADO: ADELIA 

KARINA CARNEIRO BATISTA Vistos e examinados. Certifique-se, a Sra. 

Gestora, se já foi expedido o alvará para a liberação dos valores. Caso 

negativo, proceda-se a imediata expedição, tendo em conta que os dados 

bancários já foram informados nos autos; caso positivo, tornem conclusos 

para apreciação do pedido de Renajud. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO)

GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA OAB - RJ132374 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001683-73.2017.8.11.0003 AUTOR: AGROPECUARIA 

AURORA LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: CESAR AUGUSTO DA 

SILVA SERRANO - MT5341/O-O RÉU: BANCO PAN S.A., BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA Advogados do(a) RÉU: GABRIEL JOSE DE 

ORLEANS E BRAGANCA - RJ132374, MARCELO LAMEGO CARPENTER 

FERREIRA - RJ92518, ANA LUISA BARBOSA BARRETO - SP315180 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SILVA HERMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000229-24.2018.8.11.0003 AUTOR: LUCIA SILVA 

HERMES Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

MT19177/O RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) 

RÉU: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO Vistos 

e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001266-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001266-86.2018.8.11.0003 AUTOR: RODORAPIDO 

TRANSPORTES LTDA Advogados do(a) AUTOR: RICARDO ALVES 

ATHAIDE - MT0011858S, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

MT0012093A-B, BRUNO GARCIA PERES - MT0014280A-B RÉU: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado do(a) RÉU: 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - MT0011660A-O DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007891-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON INACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO)

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007891-73.2017.8.11.0003 AUTOR: AILTON INACIO DA 

SILVA Advogados do(a) AUTOR: MELISSA AREND DAS NEVES - 

SC32693, JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - RS0039016A RÉU: ALUMINI 

ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado do(a) RÉU: 

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP0098709A DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004843-43.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO URIGELLHY RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004843-43.2016.8.11.0003 REQUERENTE: FRANCISCO 

URIGELLHY RODRIGUES DE LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - MT3877-O REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos 

e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003147-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON TAVARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003147-98.2018.8.11.0003 AUTOR: ALYSON 

TAVARES DOS SANTOS Advogados do(a) AUTOR: DHANDARA 

ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - MT21021/O, WALEF CAIK CALIXTO 

FEITOSA - MT21568/O RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - MT0012903A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451358 Nr: 6537-40.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, POLLYANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação das partes, para no prazo legal, manifestar acerca da 

detrminação de fls. 140/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 330896 Nr: 2331-27.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIR HAITO, MARTA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 435107 Nr: 3773-18.2010.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE REZENDE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790522 Nr: 10426-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ROSENDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do 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 a guia e o 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708592 Nr: 3455-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445994 Nr: 1176-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIVALDO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer uma cópia 

da petição e cálculo de fls. 95/97, para acompanhar o mandadop de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706116 Nr: 811-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO do parrono do autor para no prazo legal forneceu 02 

(duas)cópias das fls. 277/284, para acompanhar as cartas de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752336 Nr: 8933-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE ARRUDA DIAS PEDROSO, ESPÓLIO 

DE CARLOS PEDROSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 750160 Nr: 7836-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTUME BLUBRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO GASPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CLAUDINO CANNARELLA 

- OAB:161967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO, OAB/MT 18962/E, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 19/07/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796767 Nr: 13057-74.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 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 e em igual prazo fornecer 02 (duas) 

cópias da petição e cálculo de fls. 65/72, para acompanhar o mandado de 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727616 Nr: 8480-24.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE IZIDORIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO VARGAS E CIA LTDA, ROSA 

SOUZA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:OAB/MT7044B, FABIA C M RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT9301

 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): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 829410 Nr: 5758-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO FRANCISCO DE JESUS, DIONES 

XAVIER DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal manifestarem 

sobre o laudo pericial de fls. 83/93.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 899603 Nr: 5180-78.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO GASPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME BLUBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA HELENA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:5380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO, OAB/MT 18962/E, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 19/07/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 404828 Nr: 563-27.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSE PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10.163/MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir a obrigação sentenciada, efetuando o pagamento da multa diária, 

conforme petição de fls. 496/499.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445619 Nr: 801-41.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAMBOYAN MODAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO ALVES DE CAMPOS, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Intimação do exequente, para no prazo legal, manifestar sobre o cálculo e 

petição de fls. 312/313.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901022 Nr: 5586-02.2018.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, SÃO SIMAO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAIA 

EDUARDO - OAB:14159, MATEUS ROQUE BORGES - OAB:241059/SP, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Nos termos da legislação vigente, nos moldes do artigo 712 e seguintes 

do Código de Processo Civil e considerando a decisão proferida no feito 

determinando a abertura de procedimento de restauração de autos 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA SÃO SIMÃO 

TRANSPORTES Ltda para, nos termos do artigo 714 do CPC, no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste e protocole cópias dos documentos que tiver em 

seu poder referente ao processo em questão (ANTIGO 747577, 
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NUMERAÇÃO ÚNICA 6504-45.2014.811.0003), devendo observar que a 

secretaria procedeu a autuação e registro parcial dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809932 Nr: 17900-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SONFRONI MONTEVECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFAIETE GOMES PINTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822067 Nr: 3632-86.2016.811.0003

 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: ADRIANO MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL LD21 PF - EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 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 suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

90/96

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781075 Nr: 6604-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERSERRA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

RURAIS DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE 

AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769399 Nr: 1866-32.2015.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724034 Nr: 5025-51.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCD, DARIANE DE CARVALHO CRUZ, MARIA 

APARECIDA SILVA SOUZA, ÉESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre o depósito 

de valores de folhas retro realizado pela executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901024 Nr: 5587-84.2018.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO SIMAO TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO AUTO/RE - 

COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ballabem Rotger - 

OAB:156.103, MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - OAB:14159, 

MATEUS ROQUE BORGES - OAB:241059/SP, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, nos moldes do artigo 712 e seguintes 

do Código de Processo Civil e considerando a decisão proferida no feito 

determinando a abertura de procedimento de restauração de autos 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA SÃO SIMÃO 

TRANSPORTES Ltda para, nos termos do artigo 714 do CPC, no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste e protocole cópias dos documentos que tiver em 

seu poder referente ao processo em questão (ANTIGO 747577, 

NUMERAÇÃO ÚNICA 6504-45.2014.811.0003), devendo observar que a 

secretaria procedeu a autuação e registro parcial dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804537 Nr: 16132-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDEMAR SCHEER, JULIANA MULLER SCHEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISABETE DA SILVA BARISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

MARIA ELIZABETE DA SILVA BARISON

CPF: 015.045.528-30

R$ 159.418,41 (fls. 112)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, 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.: 807899 Nr: 17310-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MAGGI LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH, Neldo Egon 

Weirich, ENI SCHEPP WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, da seguinte forma:

 Rogério Cristhiano Weirich

CPF: 788.553.061-20

Neldo Egon Weirich

 CPF: 134.912.290-49

Eni Schepp Weirich

CPF: 452.025.241-53

Valor: R$ 553.069,80 (fls. 52)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714969 Nr: 10219-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA CARNEIRO DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:5636-B

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, da seguinte forma:

 Zelia Carneiro de Vasconcelos

 CPF: 487.396.851-87

 R$ 23.782,78 (fls. 101)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – 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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

III - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420476 Nr: 2768-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DOS SANTOS FERNANDES, JAMIRSON 

NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:MT/12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a 

impugnação à penhora manejada pelo executado em folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720319 Nr: 1361-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLENE PEREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 345739 Nr: 1224-11.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:DEFENSOR/, WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - OAB:93133

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre as 

alegações do executado de fls. 265/267, que noticia que a pessoa jurídica 

Ativos S.A realizou a proposta de acordo para pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403197 Nr: 16686-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELAMARY SOLA PUERTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CRISTINA LIMA 

INACIO MENEGAZZO - OAB:MT/ 8220

 Vistos e Examinados.

 I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, da seguinte forma:

 Stelamary Sola Puertas

CNPJ: 544.444.971-49

Valor: R$ 40.551,03 (fls. 93)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442141 Nr: 10809-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, da seguinte forma:

 Gentil Oliveira de Carvalho

 CPF: 082.730.731-49

Valor: R$ 65.475,00 (fls. 170)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718621 Nr: 14087-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA DE SOUZA - ME, JOSE 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, da seguinte forma:

 José Nogueira de Souza -ME

CNPJ: 08.676.920/0001-36

Valor: R$ 1.705,73 (fls. 89)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445401 Nr: 583-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, da seguinte forma:

 Transmatogrosso Transportes Rodoviários Ltda -EPP

CNPJ: 06.066.155/0001-07

 R$ 101.916,65 (fls. 175)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 721135 Nr: 2161-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE LIMA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, com fulcro no disposto no artigo 830 do CPC, DEFIRO o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes em nome do 

executado.Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado. Dispenso a lavratura do termo de arresto, servindo a ordem 

de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT.Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, 

continuando os autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que 

a parte executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC e item 

2.19.1.3 e 2.19.8 da CNGC/MT).Com a vinda da resposta das instituições 

bancárias quanto à indisponibilidade dos valores almejados, 

providencie-se o desbloqueio de eventuais valores excessivos que 

tenham sido bloqueados e a transferência dos valores devidos para a 

conta única.Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que 

sejam imediatamente liberados. Em seguida, sendo o ARRESTO POSITIVO 

ou NEGATIVO, intime-se o exequente para, no prazo legal, manifestar-se 

sobre o prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que 

entender pertinentes. Havendo inconformismo com o arresto, 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. 

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.: 339753 Nr: 7982-40.2004.811.0003

 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: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, LEONARDO SANTOS DE RESENDE

 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: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, da seguinte forma:

 Adria Muniz de Carvalho

CPF: 004.940.782-19

 R$ 118.101,12 (fls. 610)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 
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judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – 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.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818982 Nr: 2558-94.2016.811.0003

 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: IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA, NELSON SILVEIRA 

CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA GOMES DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados. Com essas considerações, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada. Cite-se a requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal, fazendo constar às 

advertências legais dos artigos 285 e 319 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710186 Nr: 5140-09.2012.811.0003

 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: SIVAL RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PASTORES E MINISTROS DO 

BRASIL, RECUPERADORA GAUCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gama da Silva - 

OAB:94337/MG, EDIRLANE AUXILIADORA DOS SANTOS - 

OAB:145048/MG

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS, OAB/MT 24.627/0, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 06/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753742 Nr: 9670-85.2014.811.0003

 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: CRISTIANO DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS INDUSTRIA DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA- 

ME, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/PR8123

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, tendo em vista o decurso do prazo de 

intimação de folha 141, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 353979 Nr: 8998-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA AIRICH CORREA, JOCIR 

KASECKER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre intimação 

de fls. retro, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768240 Nr: 1375-25.2015.811.0003

 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: JOÃO FLORENTINO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CONCEIÇÃO MACEDO, ALCIDES 

LEONEL RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744921 Nr: 4900-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006222-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006222-48.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTENOR DIAS REGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME - ME 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de setembro de 2018 às 09:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 
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no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006254-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006254-53.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ILMAR SALES MIRANDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta ILMAR SALES MIRANDA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/143185-7 e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$7.575,29, com vencimento em 30/03/2018. DECIDO. Defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se 

verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação 

(art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$7.575,29 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 
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4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$7.575,29, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação à fatura 

eventual no valor de R$7.575,29 com vencimento em 30/03/2018. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de Setembro de 2018, às 

10:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009842-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 
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AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009881-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DOURADO PANIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005720-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 
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do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006003-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA WANDSCHER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 461 de 672



A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009888-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 
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recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO.

AUTOS Nº. 5532-75.2014.811.0003 – CÓDIGO 745936.

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 LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA, 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 motocicleta marca Honda CG 125 

FAN ES, PLACA NPJ-1339.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 2.851,00 (Dois mil e Oitocentos e cinquenta e um 

reais).06/12/2017. *A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA:.R$ 9.489,29 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA 

E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

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$ 100,00 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 FLAVIO BRANCO 

RIBEIRO, 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. 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO.

AUTOS Nº. 2902-95.2004.811.0003 - CÓDIGO: 332390.

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 ANISIO SOARES CAMPOS, 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 área 

de 360 m², sendo lote ° 13 da quadra n° 20, no bairro Parque Universitário, 

matricula n° 82.121, contendo um imóvel residencial conforme consta no 

auto de avaliação.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais).*A avaliação poderá ser 

atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua das Garças n° 3658, Parque 

Universitário, Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA:.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 ANISIO SOARES 

CAMPOS, 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 
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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. 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006018-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOVANY MATHEUS RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT. JOAQUIM RODRIGUES FILHO, brasileiro, casado, 

Administrador de Fazenda Rural, portador do RG nº 257 973 SSP/MT e 

inscrito no CPF sob o nº 141.815.841-00, residente à Rua Elza Francisca 

dos Santos, nº 437 – Bairro Bom Pastor, na cidade de Rondonópolis/MT., 

CEP 78700-245, através de seus Advogados, vem, “data vênia”, à ilustre 

presença de Vossa Excelência, propor AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em desfavor de 

DIOVANY MATHEUS RODRIGUES PEREIRA, brasileiro, solteiro, estudante, 

maior de idade, inscrito no CPF sob o nº 001.858.181-10, residente à Rua 

Dois, Quadra 02, Casa 19 – CEP 78750-834, pelos fatos e motivos que 

passa a expor, em tutela antecipada e, a final, requerer o seguinte: 1.0. D 

O S F A T O S. I – O Autor e o Alimentando, entabularam um acordo 

judicial, no qual foram regulamentadas as visitas e o valor da pensão 

alimentícia, esta no valor de 82% (oitenta e dois por cento) do salário 

mínimo, a qual atualmente tem um valor de R$ 782,28 e sendo paga com 

muitas dificuldades (sentença doc. 05). II – Tendo em vista que o Autor 

tem um rendimento líquido de seu salário, no valor de R$ 1.968,11, o valor 

da pensão ao Alimentando atinge 40% (quarenta por cento) de seus 

rendimentos, ultrapassando o limite constitucional, que é de 33% (doc. 04). 

III – Além dessa extrapolação, o Autor mudou suas responsabilidades 

alimentares, tendo um relacionamento conjugal, através de casamento com 

a Sra. Dirlene Pereira do Nascimento (doc. 06), com a qual tem mais 02 

(dois) filhos, menores de idade, JOAQUIM RODRIGUES JÚNIOR, nascido no 

dia 30 de julho de 2006 (doc. 08) e JOÃO GUILHERME NASCIMENTO 

RODRIGUES, nascido no dia 25 de março de 2018 (doc. 09). IV – Tendo 

em vista que o teto Constitucional do limite alimentar, deve ser no patamar 

de 33% (trinta e três por cento) dos rendimentos do Autor e, seu salário 

líquido ser de R$ 1.968,11, sendo que possui 03 (três) filhos, deve pagar 

um total de R$ 649,47 que, divididos por 03 filhos, perfaz o valor 

obrigatório de R$ 216,49 para cada um. V – Assim, tendo em vista que o 

Alimentando já é maior de idade e, tem ao seu dispor o mercado de 

trabalho, bem como receber acima das obrigações e possibilidades do 

Autor, considerando ainda as mudanças obrigacionais na vida deste, deve 

o alimentando receber R$ 216,49 a partir do dia 05 de agosto de 2018. 1.1. 

D O S P E D I D O S. Destarte, requer que Vossa Excelência determine: 

PRELIMINARMENTE EM TUTELA ANTECIPADA. 1ª – Sejam-lhe concedidos 

os benefícios do Estatuto do Idoso, quanto a celeridade da prestação 

jurisdicional, constando no vosso despacho, por ser maior de 60 anos 

(doc. 03); 2ª – Sejam-lhe concedidos os benefícios da Justiça Gratuita 

que, para o cumprimento do Artigo 4º da Lei 1.060/50, junta Declaração de 

Pobreza (doc. 02). 3ª – Antecipação da Tutela, fim conceder o 

revisionamento antecipado das parcelas a serem depositadas para o 

alimentando, no valor de R$ 216,49 (Duzentos e dezesseis reais e 

quarenta e nove centavos). FINALMENTE. A citação do Requerido, sob as 

normas e penas da lei; Seu depoimento pessoal; A procedência desta 

ação, revisionando o valor da pensão alimentícia, de 82% (oitenta e dois 

por cento), para 22,7% (vinte e dois, vírgula sete por cento do salário 

mínimo), condenando-o ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, demais cominações legais. Reserva-se em seu 

direito pessoal em usar de todos os meios de provas, em direito admitidos, 

desde já requerendo as provas documentais acostadas. Nestes Termos 

Pede Vosso Respeitável Deferimento. Rondonópolis/MT, 01 de Agosto de 

2018. Sival Pohl Moreira de Castilho OAB/MT 3.981 Sival Pohl Moreira de 

Castilho Filho OAB/MT 6.174 Documentos acostados: 01 – Procuração; 02 

– Declaração de Pobreza; 03 – Documentos pessoais; 04 – Holerite; 05 – 

Sentença de Alimentos; 06 – Certidão de Casamento; 07 – Certidão de 

Nascimento do Alimentando; 08/09 – Certidões de Nascimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006075-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. O. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. P. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1006075-22.2014.811.0003 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 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. Designo o dia 17.09.2018, às 13h, 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. No 

mais, analisando detidamente os autos, nota-se que foi postulada uma 

medida de urgência pela parte autora, requerendo a antecipação dos 

efeitos da tutela, a qual passo a analisar neste momento. 7. Não se pode 

olvidar que o direito de visitas e de convívio entre o genitor e o menor é 

garantido pelo Código Civil, bem como pelo Diploma Processual Civil, com a 

alteração advinda da lei n.º 12.398/2011, senão vejamos: “Art. 1.589. O 

pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e 

tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou 

for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.” 8. 

Da mesma forma, é a orientação doutrinária: “O direito de convivência não 

é assegurado somente ao pai ou à mãe, é direito do próprio filho de com 

eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e materno-filial. É direito 

da criança manter contato com o genitor com o qual não convive 

cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse direito. É 

totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal para a 

fixação das visitas. O interesse a ser resguardado, prioritariamente, é o 

do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência diuturna na relação 

parental.”(DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 459). (grifo nosso) 9. Insta ressaltar 

que o direito de visitas somente pode ser reprimido ou suprimido 

temporariamente, em situações excepcionais, quando as visitas estiverem 

sendo comprovadamente nocivas ao menor, o que, a priori, não se 

depreende no presente caso. 10. Assim, presentes os pressupostos de 

mister à concessão da mercê, que, corroborados com todos os 

documentos carreados na exordial, permitem vislumbrar que a tutela de 

regulamentação de visitas preenche os requisitos necessários para esta 

fase de sumaria cognitio, o seu deferimento é medida que se impõe. 11. 

Isto posto, após análise acurada do feito, tendo em vista os argumentos e 

documentos trazidos aos autos, nos termos do art. 300, do Código de 

Ritos, defiro a tutela de urgência para o fim de determinar que o direito de 

visitas da parte autora seja exercido da seguinte maneira: o genitor, 

requerente (qualificado nos autos), poderá exercer o direito de visitas, em 

finais de semana alternados das 8h do sábado até às 18h horas do 

domingo, devendo buscá-lo e restitui-lo na residência materna, bem como 

alternadamente em férias escolares, pela metade do período, 

exortando-se, ainda, expressamente, à parte demandada que não deverá 

de qualquer maneira embargar o pleno exercício do direito de visita da 

parte demandada na forma ora fixada pelo juízo, sob pena de lhe incidir as 

sanções legais. 12. No mais, tendo em vista que a medida de urgência ora 
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deferida se iniciará nesta data, determino a imediata intimação da parte 

demandada para que cumpra in totum esta determinação 13. Expeça-se o 

necessário, com urgência. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005900-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. C. (RÉU)

 

Processo n.º 1005900-28.2018.811.0003 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. Designo o dia 17.09.2018, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se o 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 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. Após a realização da audiência supra, com ou sem 

manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 7. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 8. Postergo a análise da medida de urgência 

arvorada na exordial à contestação. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004061-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1004061-65.2018.811.0003 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 

20.09.2018, às 14h30min, 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, 07 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003544-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. P. (REQUERIDO)

C. N. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003544-60.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14027199, pelo que designo o dia 10.09.2018, às 16h30min, 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, 20 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005126-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI LOPES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MESSIAS GUIMARAES DA COSTA (RÉU)

MARIA APARECIDA GUIMARAES DA COSTA (RÉU)

 

Processo n.º 1005126-66.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o pleito de ID: 

12940826, designo o dia 13.09.2018, 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 segunda 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, 26 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005790-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. T. D. N. (RÉU)

 

Processo n.º 1005790-29.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise de medida de urgência à contestação. 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 17.09.2018, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intime-se e notifique-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. 

Consigne-se, ainda, as advertências legais, em especial a eventual 

ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, 
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segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o arquivamento 

do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato.” 7. Após, com ou sem manifestação da parte 

requerida, proceda-se ao estudo social das condições das partes e da 

criança. 8. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002887-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA DA SILVEIRA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALMEIDA (RÉU)

ERTON ANTÔNIO SOUZA ALMEIDA (RÉU)

MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS (RÉU)

 

“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. 

Designo o dia 27.09.2018, às 17h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação, em que será deliberado a respeito da realização 

do exame de DNA. 4. Intimem-se e notifiquem-se a representante da 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, 23 de 

abril de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA. Juíza de Direito 

em Substituição Legal.”

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001534-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIZIO OLIVEIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI EDUARDA MEDEIROS MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

 

“Vistos etc. 1. A parte requerente pleiteou, em petição de ID:12707393, 

que seja revogada a decisão que determinou a remessa dos autos ao 

CEJUSC para tentativa de composição entre as partes, o qual deve ser 

deferido. 2. Ante o exposto, revogo a decisão de ID: 12519405. 3. Haja 

vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da 

vexata quaestio, designo o dia 18.09.2018, às 14h, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

5. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

6. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005810-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

“Vistos etc. 1. Recebo a exordial, devendo o feito tramitar em segredo de 

justiça (art. 189, inciso II, CPC), postergando a análise da tutela de 

urgência à contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as 

isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

Designo o dia 17.09.2018, às 13h30min, 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, 03 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005880-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS CIRILO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

cleiton soares de brito (RÉU)

cleomar soares de brito (RÉU)

 

“Vistos etc. 1. Recebo a exordial, devendo o feito tramitar em segredo de 

justiça (art. 189, inciso II, CPC), postergando a análise da tutela de 

urgência à contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as 

isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

Designo o dia 17.09.2018, às 15h30min, 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, 03 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000659-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (RÉU)

D. A. D. S. (RÉU)

 

“Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 14114707, pelo que designo o dia 

20.09.2018, às 17h, 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, 
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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, 26 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 441801 Nr: 10471-40.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:12651/MT, FABIANA DA SILVA NUNES VANNI - OAB:12391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da procuradora da parte Autora para 

dar andamento ao feito, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817640 Nr: 2085-11.2016.811.0003

 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: CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN, CLN, GLN, ECDN, CNH, SANDL, 

SMNDS, MDQN, SNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VOLNEI FERNANDES 

RODRIGUES - OAB:23.909, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES 

- OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DECIO CRISTIANO PIATO - OAB:MT/7.172, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, MILLAYNE PEREIRA DE SOUZA - OAB:21020/O, 

SEBASTIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:6.266

 Processo n.º 2085-11.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 799, recebo a apelação de 

fls. 733/748 (art. 1.012, caput, CPC), nos seus efeitos devolutivo e 

suspensivo.

 2. Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC).

3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC.

4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866135 Nr: 5319-64.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES, CELSO 

LEOPOLDO NUNES, SILMARA MATOS NUNES, ROSANGELA PEREIRA 

ALENCAR UMEKAWA, MARTA DE QUEIROZ NUNES, CLEUSA AUGUSTIN, 

GERSON LEOPOLDO NUNES, CELIA NUNES HEODERICH, ELAINE CRISTINA 

DIAS NUNES, SILVANA APARECIDA NUNES DE LIMA, SELMA NUNES 

BACAN, ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA, JOÃO CARLOS 

BAÇAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DÉCIO CRISTIANO PIATO - OAB:2.777/MT, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA - OAB:12452/MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - OAB: 

5152-A/MT, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, SANDRA REGINA BOMBONATO 

RODRIGUES - OAB:MT/5141, SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT, THAIS LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os herdeiros para manifestar sobre decisão a seguir trasncrita: 

Antes de apreciar o pleito de fls. 218/221, intimem-se os demais herdeiros 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a avaliação 

judicial encartada à fl. 217, verso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001341-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA POLIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO)

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DOMINGOS FEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001341-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

Ofício de ID: 14628287, solicitando a remessa deste feito à 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, ante a conexão 

com o Processo n.º 1006104-09.2017.811.0003.8.11.0003, remetam-se os 

autos àquele juízo, com as devidas baixas e anotações de praxe. 2. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004329-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILA MARCIA VARELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDALVA VARELA DA SILVA OAB - MT20260/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEAS PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004329-22.2018.811.0003 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, 08 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003345-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO RAMOS DE OLIVEIRA (RÉU)

JACIRA VIRGINIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1003345-72.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 12673279, devendo a Sr.ª gestora judiciária proceder com a retificação 

da carta de adjudicação, na forma requerida. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001151-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERREIRA BINDELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001151-65.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 14002260. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001149-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001149-95.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 14002153. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001156-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON EUCRIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001156-87.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 14002336. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007772-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SENHORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007772-15.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 14054888, reitere-se o ofício de ID: 12740168, salientando que o seu 

não atendimento ensejará na prática do crime de desobediência (art. 330, 

CP), penalizando-se os agentes responsáveis. 2. Intime-se. 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 1004566-90.2017.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que L.C.D. move contra Edelson Vilela Duarte, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...12. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de EDELSON VILELA DUARTE (qualificada nos 

autos) , declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos 

a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, L.C.D. 14. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da 

justiça.17.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de esti lo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 

2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003157-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003157-45.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de tutela 

proposta por NEIVA GARCIA, bem qualificada nos autos, visando obter a 

tutela de seu sobrinho WESLEY FELIPE VERON. Facultada a emenda da 

exordial, a autora manifestou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

pugnando pela sua extinção. É o relatório. Decido. A desistência da ação é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC/2015), e 

DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c 

o art. 354, ambos do NCPC). Sem custas ante a gratuidade da Justiça que 

ora defiro em favor da autora. Sem honorários. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003695-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÍCERO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LAURA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS OAB - 014.082.191-07 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003695-94.2016.8.11.0003 Vistos etc., A par do petitório de ID 

13154341 e do parecer ministerial retro (ID 13359464) e, invocando o 

Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), 

notadamente tendo em vista o tempo de tramitação processual e a data do 

protocolo do r. pedido, concedo a suspensão processual pelo prazo de 20 

dias. Fica o Núcleo de Práticas Jurídicas (Unic – Ary Coelho) ciente de que 

deverá se manifestar tão logo decorra o prazo de suspensão, 

independentemente de nova intimação, sob pena de extinção. Na hipótese 

de decorrer o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para dar regular andamento ao processo, em 05 (cinco) dias, 

praticando os atos que lhe competir, sob pena de extinção sem resolução 

de mérito, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC. Intime-se. 
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Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002205-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VILELA DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA APARECIDA PINHEIRO E SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do 

artigo 350, do CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005181-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VILELA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA APARECIDA PINHEIRO E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do 

artigo 350, do CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002942-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIENIFER DAIANY VILELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY EVILLUN BARBOZA DIAS SILVA (REQUERIDO)

JOSÉ VITOR SILVA MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA BARBOZA DIAS OAB - 029.659.491-19 (REPRESENTANTE)

MARLY DE ALMEIDA MACEDO OAB - 007.680.701-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002942-69.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

a sua emenda. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 

189, inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

4. Deixo de designar audiência de conciliação, porquanto vislumbro, na 

hipótese, impossibilidade de autocomposição ante a natureza da demanda 

(art. 334, §4º, CPC). 5. Citem-se os requeridos para contestar a presente, 

desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da juntada do último mandado de citação (art. 335, III e art. 

231, II do CPC), sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, NCPC). Intimem-se. Rondonópolis-MT, 19 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003913-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILLY ABYGAELLY AMORIM DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para que venham a declinar o número de 

testemunhas que pretendem ver inquiridas em sede de audiência de 

instrução e julgamento, no prazo de 15 dias. Ressalto que a designação 

de data para a solenidade será efetivada depois que aportar aos autos 

referido laudo de avaliação. E AINDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem a cópia de suas respectivas certidões de nascimento ou 

casamento, conforme o caso.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005929-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. C. (REQUERENTE)

S. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES FERREIRA OAB - MT18279/E (ADVOGADO)

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005929-15.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da irresignação da 

parte autora quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao requerido (ID 11937541), reza o art. 99, § 

3º, do CPC/2015, que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Esta simples afirmação não 

obriga o magistrado a conceder os benefícios se outras provas lhe 

convençam que o postulante não preenche os requisitos exigidos pela lei. 

‘In casu’, entretanto, entendo que o impugnado se enquadra na hipótese 

legal, notadamente diante dos rendimentos demonstrados no ID 11432881, 

somados aqueles apresentados pela própria impugnante (ID 11937569), 

pois não é necessário que o requerente de tais privilégios seja 

absolutamente miserável, desprovido de quaisquer bens, sendo certo que 

embora a autora assevere que o demandado é comerciante, percebendo 

renda mensal em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não há qualquer 

elemento nos autos que demonstrem tais alegações. Ademais, a 

requerente deixou de trazer aos autos qualquer documento comprobatório 

de suas afirmações no tocante a impossibilidade de concessão do 

benefício, razão pela qual reputo desnecessário maior enfrentamento do 

tema, restando comprovada a hipossuficiência da parte requerida. Ainda, 

o art. 98, do CPC/2015, exige apenas a insuficiência de recursos do 

beneficiário para arcar com o pagamento das custas, das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios. Neste sentido, transcrevo, 

dentre muitos, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À 

PARTE AUTORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA A FIM DE CONCEDER PARCIALMENTE A GRATUIDADE 

(ISENÇÃO DE 75%). APELO DA AUTORA/IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE 

QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO 

PROCESSO.ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA. 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DAS 

CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO PRÓPRIO 

OU DA FAMÍLIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça entende que a 

declaração de hipossuficiência econômica tem presunção iuris tantum de 

veracidade. O pressuposto legal do direito ao benefício da justiça gratuita 

é a situação econômica da requerente, sendo que o deferimento da 

gratuidade judiciária não implica em exigir o estado de miséria absoluta 

daquele que a postula. Assim, observando-se o constante dos autos, de 

fato, não existe prova no sentido de que a apelante tem condições de 

suportar as custas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de 

sua família, motivo pelo qual, até prova em contrário, prevalece a 

presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência 

econômica constante em mov. 1.3 da ação principal, nos termos do artigo 

4º da Lei nº 1.060/50.” (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1537186-3 - Rebouças - 

Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 14.06.2016). “IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – MERAS 

AFIRMAÇÕES ADVOGADO PARTICULAR – NÃO IMPEDIMENTO DA 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. Impugnação apresentada 

baseando-se apenas em afirmações, sem produção de qualquer prova 
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capaz de afastar a hipossuficiência econômica da parte. Manutenção do 

ato decisório. Recurso a que se nega seguimento, na forma do art. 557, 

caput, do CPC.” (TJRJ – Apelação 0030403-26.2013.8.19.0087, Sétima 

Câmara Cível, Julgado em 23/06/2015, Relator Desembargador Ricardo 

Couto de Castro). Assim, tendo em vista a insuficiência da documentação 

carreada pela impugnante, não há que se falar em ausência dos requisitos 

legais ensejadores do benefício. Os elementos trazidos à baila levam à 

conclusão, por hora, de que o impugnado faz jus ao benefício. Ressalto, 

todavia, que o benefício ora outorgado pode ser revisto, em qualquer fase 

da lide, desde que se provem suficientemente condições 

financeiro-econômicas do beneficiário de arcar com as despesas do 

processo. Posto isso, DEIXO DE ACOLHER a impugnação ao pedido de 

Assistência Judiciária apresentado por J. R. C. e S. R. P., representada 

pela primeira requerente, em desfavor de D. P. dos S. Nesta senda, ante 

as provas constantes dos autos e ao pedido formulado em sede de 

defesa, defiro ao demandado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC. 2. No mais, as requerentes 

pleitearam a quebra de sigilo fiscal do requerido, assim como o oficiamento 

ao Ministério do Trabalho (ID 11937541), visando averiguar a real condição 

econômica do alimentante, pedido este replicado pelo Ministério Público (ID 

13221522). Destarte, com o escopo de elucidar o binômio 

necessidade-possibilidade, defiro a quebra do sigilo fiscal do demandado 

pelo período de dois anos, efetivando pesquisa perante o sistema 

INFOJUD a fim de extrair as três últimas declarações do Imposto de Renda, 

interstício que entendo suficiente para dimensionar a possibilidade 

financeira do mesmo. A propósito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. 

REJEIÇAO. MÉRITO RECURSAL. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CONTROVÉRSIA QUANTO OS 

RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. 

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA 

CASSADA. 1. Constatado que, na Apelação Cível interposta, a parte ré 

impugnou a r. sentença, com base em matéria discutida na contestação, 

não se encontra caracterizada a inépcia do recurso. 2. A quebra de sigilo 

bancário e fiscal, conquanto seja medida excepcional, é cabível para 

demonstrar a real capacidade contributiva do alimentante, quando 

evidenciada a controvérsia nos autos a respeito de seus rendimentos e 

não houver possibilidade de produção de outras provas, porquanto, em 

tais hipóteses, o direito à sobrevivência e à dignidade do menor como 

pessoa em desenvolvimento, deve se sobrepor ao direito à privacidade do 

alimentante. 3. A quebra do sigilo bancário e fiscal não se restringe ao 

âmbito criminal, sendo, inclusive, medida que vem sendo admitida 

excepcionalmente pela jurisprudência em Ação de Alimentos, quando 

indispensável para a solução do litígio. 4. Preliminar rejeitada. Apelação 

Conhecida e provida. Sentença cassada.” (TJDF: Acórdão n.1085408, 

20170910041003APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 22/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. Pág.: 

432/437). No que concerne ao oficiamento ao sistema InfoJud, com o fito 

de perquirir se o requerido compõe alguma pessoa jurídica, cumpre 

esclarecer que a ferramenta somente alcança eventuais empresas por ele 

registradas mediante a prévia informação dos dados cadastrais da r. 

pessoa jurídica (CNPJ), ao passo que tal informação não consta do feito, 

restando prejudicada, portanto, a diligência postulada pelo ente ministerial. 

Não obstante, o pedido poderá ser formulado pela parte interessada 

perante a Junta Comercial competente, podendo se valer, em todo caso, 

de outros meios de prova possíveis à demonstração do alegado. Deveras, 

por força do artigo 373, I, do CPC cabe à parte autora provar o fato 

constitutivo de seu direito. Enquanto ao réu, compete a prova de quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 

373, II). Por fim, a par da diligência perseguida junto ao Ministério do 

Trabalho, efetivei pesquisa nesta data junto ao sistema do Ministério do 

Trabalho (CAGED), visando obter informações acerca do atual vínculo 

empregatício do demandado, todavia, não há qualquer registro, em 

dissonância ao comprovante de rendimento apresentado no ID 11937569. 

Assim, defiro a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego 

solicitando informações acerca dos vínculos empregatícios do requerido, 

conforme pleiteado na petição registrada no ID 11937541. Assinale-se o 

prazo de 10 (dez) dias para resposta. Aportando aos autos as respostas, 

abra-se vista às partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem com ao Ministério Público. Não havendo outra questão prévia a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado. 4. Considerando-se que a tentativa de conciliação entre as 

partes restou infrutífera (ID 10926754), passo a sanear o processo. Fixo 

como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que 

poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a verificação quanto 

ao período de início da união estável vivenciada entre as partes no período 

que antecedeu ao matrimônio, já que a sua existência é incontroversa; b) 

a apuração acerca dos bens que formam o patrimônio comum do casal; c) 

a apuração da existência de dívidas a serem rateadas; d) a dependência 

econômica da autora em relação ao requerido durante a união conjugal; e) 

a verificação do binômio necessidade-possibilidade quanto aos alimentos 

postulados pela ex-cônjuge e pela menor S. R. P; f) a verificação acerca 

de quem dos litigantes reúne melhores condições para o exercício da 

guarda da r. criança; g) a aferição do regime de visitação capaz de 

atender de maneira satisfatória o princípio do melhor interesse do menor. 

Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis: 1) ORAL consistente na 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias 

a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de 

preclusão; 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do CPC; 3) AVALIAÇÃO SOCIOPSICOLÓGICA pela equipe 

multidisciplinar do Juízo em ambos os núcleos familiares, sem prévio aviso, 

aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais 

para criação e educação da menor Sophia. Assinale-se o prazo de 20 

(vinte) dias para que o laudo circunstanciado aporte aos autos. Com 

relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado 

o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme 

estabelece o artigo 371 do CPC/2015, dispenso o depoimento das partes 

por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova nada 

mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial e 

contestação, respectivamente. 5. Previamente à designação de data para 

colheita da prova oral ora deferida, aguarde-se a apresentação do rol de 

testemunhas para fins de melhor adequação da pauta deste Juízo, 

devendo as partes, em todo caso, observar a limitação estabelecida pelo 

art. 357, §6º do CPC. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentarem o rol de testemunhas, na forma do art. 357, §4º, do 

CPC. Aportando aos autos o r. rol com endereços em localidade diversa, 

expeça-se carta precatória para inquirição. Intimem-se. Rondonópolis-MT,3 

de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 746470 Nr: 5875-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOB, LGOB, LDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 Vistos etc.

É sabido que o art. 139, II e V, do CPC, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo, bem como promover a qualquer 

tempo a autocomposição.

 Desta forma, previamente a análise das questões suscitadas, mormente 

atendendo ao pedido de fls. 95/96 e 97, entendo prudente a tentativa de 

conciliação, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos 

também contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda aos seus interesses.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 25 de setembro de 

2018 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação deste Juízo.

 Intime-se a parte requerida através de sua advogada constituída, 

enquanto que a parte autora deverá ser intimada pessoalmente no 

endereço informado à fl.95, eis que assistida pela Defensoria Pública.

Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 426182 Nr: 8340-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANY LOPES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CASCIANA LUZIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 A par da certidão vertida à fl. 167, proceda-se ao cumprimento integral do 

disposto à fl. 164, notadamente quanto terceiro parágrafo, fazendo 

constar as respectivas advertências.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 275833 Nr: 240-66.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MACHADO ARAUJO, FABIANO SUELTON 

MACHADO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER 

SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos etc.,

1. A teor da derradeira manifestação dos herdeiros, defiro a suspensão 

processual pelo lapso de 120 (cento e vinte dias), a fim de aportar aos 

autos o plano final de partilha, acompanhado da certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que 

se trata de documento indispensável ao deslinde da presente ação.

Fica o r. causídico ciente de que deverá se manifestar tão logo decorra o 

prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, sob pena de 

retomada dos atos processuais outrora determinados (fl. 568).

2. Na oportunidade, deverá o inventariante retificar o valor atribuído à 

causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998).

3. Na sequência, remetam-se os autos à partidora para apuração de 

eventual saldo de custas remanescentes devidas e, na em seguida, 

abra-se nova vista ao inventariante para proceder a complementação dos 

valores, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Via de consequência, suspendo o cumprimento do quanto disposto à fl. 

568, em razão da providência ora acolhida.

Não obstante, considerando o erro material constante do decisum de fl. 

568, retifico a paginação indicada, a fim de esclarecer que a descrição 

dos bens do espólio se encontra disposta nas matrículas de fls. 37/39 e 

178/180, correspondentes aquelas inclusas na Guia de Informação e 

Apuração do ITCD (fls. 502/505), ao passo que a qualificação dos 

herdeiros às fls. 30/36, atentando-se ao assento civil da meeira 

demonstrado à fl. 06.

5. No mais, decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada 

(item ‘1’), remeta-se os autos à Partidora Judicial, visando implementar os 

atos necessários a resolução da lide, seguindo-se vista ao inventariante e 

aos demais herdeiros, em atenção ao disposto à fl. 568.

6. Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 281465 Nr: 4898-36.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS, TDCR, LVDC, MBCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA 

CARVALHO - OAB:4792/MT

 Vistos etc.,

 1. Evitando-se futura arguição de nulidade processual, entendo prudente 

a efetivação de pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – 

SIEL, visando obter o endereço atualizado dos requerentes, cujo resultado 

da busca segue em anexo.

Destarte, intimem-se os autores Tiago e Maria Betania, a fim de 

apresentarem, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia de seus documentos 

pessoais e, instrumento de representação processual, haja vista o 

advento da maioridade no curso do feito, sob pena de extinção.

2. Sem prejuízo, intime-se a causídica subscritora do petitório retro para 

conferir integral cumprimento ao decisum de fl. 184, em igual lapso, 

ressaltando que a inércia importará em extinção do feito sem resolução de 

mérito, tendo em vista que este juízo restou impossibilitado de obter os 

dados da requerente Silvana, em razão de ter restado inexitosa a 

pesquisa efetuada, sendo portando desconhecidos os seus dados.

3. Transcorrido o aludido prazo, tornem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747161 Nr: 6256-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVADDS, KADDS, SAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Considerando que João Vitor Alves Dourado de Souza e 

Karina Alves Dourado de Souza atingiram a maioridade no curso da ação 

(‘vide’ certidão de nascimento de fl. 12/13), intimem-se os exequente por 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se dignem em regularizar a 

representação processual, bem como manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção.Efetivada a regularização, 

proceda-se à retificação nos registros do feito e no Sistema Apolo para 

que os mesmos passem a constar pessoalmente no polo ativo do presente 

processo, ante a desnecessidade de ser representado por sua genitora, 

tornando os autos conclusos para decisão em seguida.Ilustro:“Ao 

atingirem a maioridade a parte deve passar nova procuração a seu 

advogado, substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o 

mandato judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem 

sua vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006).Em caso de inércia, 

intimem-se pessoalmente os exequentes, para promoveram a r. 

regularização processual, bem como manifestarem interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, VI).Acaso reste inexitosa a 

intimação pessoal, determino intimação por edital para fins e prazo do 

quanto disposto acima, sob pena de extinção do processo sem julgamento 

de mérito. Prazo do edital: 15 (quinze) dias.Em seguida, conclusos. 

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 381638 Nr: 9891-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, RAM, AKAM, ABM, MJBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLENY ARAUJO DOS SANTOS 

- OAB:8.240-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO FILIPAK - 
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OAB:11551/O, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 Vistos etc.

É sabido que o art. 139, II e V, do CPC, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo, bem como promover a qualquer 

tempo a autocomposição.

 Desta forma, previamente a análise das questões suscitadas, mormente 

atendendo ao pedido de fl.88, entendo prudente a tentativa de conciliação, 

pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos também contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda aos seus interesses.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 25 de setembro de 

2018 às 16h30min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação deste Juízo.

 Intime-se a parte executada através de seu advogado constituído, 

enquanto que a parte exequente deverá ser intimada pessoalmente no 

endereço informado à fl.88, eis que assistida pela Defensoria Pública.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 440440 Nr: 9107-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC, CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifico que o exequente não se manifesta nos 

autos de longa data (fls. 177/178), malgrado devidamente intimado por 

intermédio de seu causídico.

Destarte, visando averiguar a atual circunstância vivenciada pelas partes 

e a necessidade de manutenção da visitação assistida (fls. 124/125), 

determino que se proceda a realização de estudo psicossocial no domicílio 

da criança, com o fito de apurar: a) a proximidade entre pai e filho; b) a 

data da última visitação paterna; c) o atual comportamento do genitor 

durante o período de convivência com o menor; d) se a executada e seus 

familiares ainda temem pela segurança do infante quando do contato 

paterno, em laudo circunstanciado no prazo de 10 (dez) dias.

Com a vinda do laudo, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestem em 05 (cinco) dias.

 Após, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 767520 Nr: 1114-60.2015.811.0003

 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: ROUZELI DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA MARIA DE JESUS PEREIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 A par da certidão vertida à fl. 165, intime-se o inventariante via DJE para, 

no prazo de quinze dias, adotar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular do feito, bem como o cumprimento integral do 

disposto à fl. 161, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de 

vista dos autos ou mero requerimento de suspensão, sob pena de 

extinção.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal da inventariante para 

efetivar o regular prosseguimento do feito e cumprimento no disposto à fl. 

161, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, §1º).

Se porventura restar frustrada a intimação pessoal da inventariante, 

determino sua intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto 

acima, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. Prazo 

do edital: 15 (quinze) dias.

Em seguida, tornem os autos ao Ministério Público.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 804127 Nr: 15949-53.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRS, PHSP, LSP, MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:OAB/MT 17.630

 Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para os 

demandados comparecerem a audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 07/11/2018, às 16h00min, em razão dos mesmos 

terem advogado constituído o qual foi intimada via DJE nº 10301, publicado 

no dia 25/07/2018. Certifico ainda que a intimação das testemunhas 

arroladas as fls. 101/102 se dará nos termos do art. 455, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 779003 Nr: 5777-52.2015.811.0003

 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: KELLY FERREIRA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GIVANILDO GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas, eis que DEFIRO à 

parte autora os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no 

artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Sem condenação da verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.Rondonópolis, 06 de agosto 

de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738308 Nr: 895-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR RODRIGUES CASEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO CASEIRO, ESPOLIO DE 

MARIA RODRIGUES CASEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:MT/ 19.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Não obstante a manifesta ciência da ilustrada causídica acerca do 

disposto no decisum retro (fls. 101 e 103), visando evitar futura arguição 

de nulidade processual, determino a habilitação da Dra. Ingrydys Hananda 

Mingoti no presente feito, bem como o cumprimento integral das 

determinações contidas à fl. 101.

Oportunamente, reabro o prazo para manifestação do inventariante, 

reiterando in totum as disposições insertas na aludida deliberação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 50378 Nr: 4497-13.1996.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA BRUNO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ANGELO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 02. Por outro lado, tendo em vista a inércia da inventariante no 

chamamento judicial, assim como na derradeira tentativa de evitar a 

extinção do feito e promover o andamento do processo, paralisado por 

desídia da parte interessada, procedi à pesquisa de eventual endereço 

dos herdeiros no sistema SIEL, conforme extrato anexo. Desta forma, 

intimem-se pessoalmente os herdeiros para dar prosseguimento ao 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, bem como 

para se manifestarem a teor decisão de fls. 86 e 112, com seu efetivo 

cumprimento.Registre-se, notadamente, a ciência quanto à realização das 

penhoras realizadas no rosto dos autos.Desde já, em caso de frustrada a 

intimação pessoal, determino intimação por edital para fins e prazo do 

quanto disposto acima, sob pena de extinção do processo sem julgamento 

de mérito. Prazo do edital: 15 (quinze) dias.Por oportuno, registro que em 

que pese as buscas efetivadas, não foi possível a localização de 

endereço da herdeira Marina Bruno Medeiros, razão pela, ocorrendo a 

intimação pessoal dos demais herdeiros, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

indagar acerca da atual situação da mesma. Havendo êxito na localização, 

proceda-se sua intimação pessoal no endereço a ser informado. Em caso 

de paradeiro incerto e não sabido, promova-se a intimação por edital, nos 

termos e prazos acima, independente de nova determinação. Após, 

abra-se nova vista à Fazenda Pública haja vista o teor da presente 

decisão e os documentos atrelados ao pedido retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Intime-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 

2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787549 Nr: 9226-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDS, CEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL ROSSATO MURARO - 

OAB:21261/0, GILMEIRE SANTOS MONTEIRO GONÇALVES - 

OAB:15.701/O, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS PICCINI 

NUNES, para devolução dos autos nº 9226-18.2015.811.0003, Protocolo 

787549, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004587-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEIÇÃO SERRA CAMPOS (RÉU)

BRAZ PACHECO CAMPOS (RÉU)

 

Parte Autora: A. G. dos S., menor, representado por CAMILA DOS 

SANTOS. Parte Requerida: BRAZ PACHECO CAMPOS e MARIA 

CONCEIÇÃO SERRA CAMPOS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - FINALIDADE: 

1004587-66.2017.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

BRAZ PACHECO CAMPOS, brasileiro, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E 

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM, promovida pela 

parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

seja reconhecida a paternidade no registro de nascimento do menor. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o requerido Braz Pacheco 

Campos em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro (id nº 

13333297), devendo o mesmo ser citado via edital, com o prazo de vinte 

dias, obedecidas as formalidades legais (art. 256, do CPC), para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil atual.. Na hipótese de a requerida não 

apresentar contestação, forte no quanto disposto no art. 72, II, do NCPC, 

fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) para 

apresentar defesa, no prazo legal. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 8 de agosto de 2018. Alisson Flávio Ampolini. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006247-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURCEMIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA SANTANA RINALDI OAB - MT24814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SANTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FLORISVALDO FLORES SANTANA (HERDEIRO)

DELMA SANTANA (HERDEIRO)

ROSIDELMA SANTANA RINALDI (HERDEIRO)

DARCY SANTANA (HERDEIRO)

JOANA MARIA SANTANA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006247-61.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Nomeio inventariante, a requerente DURCEMIA 

SANTANA, facultando-a firmar termo de compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias para os fins legais. 3. Doravante, intime-se a inventariante 

para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar plano final de partilha 

acompanhado da seguinte documentação: a) CPF da herdeira Darcy, bem 

como a apresentação do termo de curatela, em virtude da alegada 

incapacidade; b) certidão negativa de débito estadual (expedida pela PGE) 

em nome do falecido; c) Guia de Informação e Apuração de ITCD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com a comprovação do pagamento do tributo ou 

declaração de isenção do mesmo. 4. Aportando aos autos o termo de 

curatela, colha-se parecer ministerial. 5. Outrossim, dou por prejudicada a 

análise, no seio deste inventário, do pedido de alvará constante na 

proemial, visando evitar a obstacularização do andamento processual, e, 

consequentemente, prezando pela célere prestação jurisdicional. Com 

efeito, o procedimento do inventário, afeto à jurisdição contenciosa, é 

diverso daquele previsto para os alvarás judiciais, sendo que, permitir o 

processamento de pedidos de tal natureza dentro do inventário, ao certo 

ocasionaria tumulto processual. 6. Citem-se, após, os interessados não 

representados, se for o caso, havendo interesse de menor/incapaz 

intime-se o Ministério Público e em seguida, a Fazenda Pública, 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores que poderão ser 

aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente. 7. 

Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão. Intime-se. 

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005674-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO INACIO CARDOSO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)
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GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - 715.268.461-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON MENEZES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005674-23.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, §3º, do Código de Processo Civil. 3. CITE-SE o executado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito reivindicado, 

sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida, nos termos do art. 523, do CPC. Não efetuado o pagamento do 

débito no prazo supra, promova-se a atualização do quantum debeatur, 

incluindo-se a multa de 10% (dez por cento), e, ato contínuo, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de bens do executado suficientes à 

garantia do débito. Realizada a constrição, intime-se executado, para que, 

querendo, ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. 4. No que se 

refere ao oficiamento pretendido junto ao INSS, invocando o Princípio da 

Cooperação inserto no art. 6º, do CPC, e objetivando conferir celeridade 

ao feito, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, obtendo informações 

de que o executado não ostenta vínculo empregatício, conforme extrato 

que segue anexo, razão pela qual dou por prejudicada a r. diligência. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002113-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MARIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002113-88.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Ação de ‘Ação 

de Oferta de Alimentos’ ajuizada por M. S. de L., em desfavor de G. S. de 

L., representado por sua genitora J. M. da S., todos bem qualificados nos 

autos. Com a exordial vieram os documentos pertinentes. O processo foi 

remetido a este juízo, em razão da avocação determinada no bojo dos 

autos nº. 1001126-52.2018.8.11.0003, porquanto verificada identidade de 

partes, pedido e causa de pedir, sobretudo diante da distribuição da 

presente demanda aos 26/03/2018, enquanto aquela ocorreu em momento 

anterior, em 21/02/2018. Feito concluso. É o sucinto relatório. Decido. 

Prima facie, recebo o feito no estado em que se encontra. Com efeito, 

compulsando os autos observa-se que esta ação contém além de 

idênticas as partes, pedido igual àquela registrada sob o nº 

1001126-52.2018.8.11.0003, a qual foi distribuída a esta Vara 

Especializada em primeiro lugar. Destarte, caracterizado in casu o 

fenômeno processual da litispendência, cuja configuração e conceituação 

estão inseridas no §3º, do art. 337, do CPC, in verbis: "Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso.". A respeito, já se pronunciou 

o STJ, com o seguinte julgado: “A identidade de demandas que caracteriza 

a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, 

visam ambos o mesmo efeito jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 

1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 18.12.91, negaram 

provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota nº 21, ao artigo 301, do 

Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 390). Portanto, há 

litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, entre as 

mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É o 

chamado pressuposto negativo, que impede a propositura de nova ação 

igual à outra anteriormente proposta. Impondo ao juízo a extinção sem 

resolução do mérito da segunda demanda, consoante o ensinamento que 

o STJ traz no seguinte aresto: “Caracterizada a litispendência, 

prossegue-se nos autos do primeiro processo” (STJ-4ª Turma, Resp 

174.261-BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram provimento parcial, v.u., 

DJU 8.10.01, p. 218) (in nota nº 25, ao artigo 301, do Código de Processo 

Civil, de Theotonio Negrão, p. 391). Configurada a litispendência, com 

clareza hialina, seu conhecimento está alicerçado no inciso V, do art. 485, 

do CPC e tratando-se matéria de ordem pública possibilitando inclusive seu 

reconhecimento de ofício, conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do 

mesmo diploma legal, a alegação de litispendência pode ser arguida a 

qualquer tempo. Portando, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro 

nos artigos 485, V, c/c 337, § 3º, do Código de Processo Civil. Via de 

consequência, revogo o provimento liminar constante do ID 12544606. 

Sem custas ante a gratuidade da justiça precedentemente concedida. 

Após o prazo em trânsito em julgado arquive-se, com as cautelas de 

estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

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-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO OAB - SP125908 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª ELEIANA ARAUJO DE 

CAMARGO, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003778-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª AURILENE LOPES 

SOARES, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006099-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO)

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 03 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009975-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 06/08/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004699-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOARES BRITO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004699-81.2018.8.11.0041. AUTOR: SOARES BRITO & CIA LTDA - ME 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Determino que a secretaria 

informe o deferimento pelo TJMT do parcelamento das custas judiciais ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do e. TJMT através do e-mail 

dca@tjmt.jus.br. Cumpra-se, com urgência. RONDONÓPOLIS, 6 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005752-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANSONE PACHECO OAB - SP160078 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

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, 06/08/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004898-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA OAB - PR0022718A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1004898-23.2018.8.11.0003 VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006188-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (EXECUTADO)

 

Processo n°: 1006188-10.2017.8.11.0003 VISTO Trata-se de execução 

fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de BRITANIA 

ELETRODOMESTICOS LTDA, visando receber o crédito tributário, no valor 

de R$ 18.282,08 (dezoito mil duzentos e oitenta e dois reais e oito 

centavos). A parte executada nomeou como garantia a apólice de seguro 

garantia de nº 51750012884, emitida pela Seguradora Swiss Re Corporate 

Solutions, no valor de R$ 23.766,70 (vinte e três mil setecentos e sessenta 

e seis reais e setenta centavos) (Id. 13312557 e 13312550). Devidamente 

intimado para manifestar-se, o exequente alegou que a garantia foi 

ofertada intempestivamente, haja vista que a citação foi recebida em 

03/05/2017 e a garantiu do Juízo ocorreu somente em 16/05/2018. Ao 

final, requereu o indeferimento do pedido de apresentação de embargos. 

Requereu, ainda, a pesquisa de bens e valores em nome da executada 

pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (Id. 13901172). É o relatório. 

Decido. A executada apresentou como garantia a Apólice de Seguro nº 

51750012884, emitida pela Seguradora Swiss Re Corporate Solutions, no 

valor de R$ 23.766,70 (vinte e três mil setecentos e sessenta e seis reais 

e setenta centavos). O exequente ao ser intimado para se manifestar 

quanto à garantia apresentada, aduziu que o oferecimento da garantia foi 

realizado intempestivamente. Segundo o artigo 8º da Lei nº 6.830/80, o 

executado será citado para pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na CDA, ou garantir a execução, no prazo de 05 

(cinco) dias. O inciso II do referido artigo estabelece que a citação pelo 

correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

executado. No caso dos autos, a citação via correio da executada foi 

recebida no dia 03/05/2018 (Id. 13363157), enquanto a petição que 

ofereceu a garantia foi juntada na data de 21/05/2018. Ou seja, a garantia 

foi ofertada, de fato, fora do prazo legal previsto no artigo 8º da Lei nº 

6.830/80. Todavia, válido anotar que a garantia ofertada pela executada é 

perfeitamente admissível, nos termos do artigo 9º, inciso II da LEF com 

redação dada pela Lei Federal n° 13.043/2014, a qual deu nova redação 

ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a 

possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE 

EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA 

LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. 1. 

Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia judicial pode ser 

utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida. 2. A 

jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no 

sentido do não cabimento, uma vez que o art. 9º da LEF não contemplava 

o seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. 

Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9º, II, da LEF para 

facultar expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança 

bancária ou seguro garantia". A norma é de cunho processual, de modo 

que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não 

merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de 

São Paulo de impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de 

seguro-garantia. 5. Recurso Especial não provido. (STJ , Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA 

TURMA).” Ademais, de acordo com o artigo 15, I, da lei nº 6.830/80, o 

seguro garantia se reveste da mesma liquidez atinente ao dinheiro; assim, 

indubitavelmente, o seguro garantia representa meio menos oneroso ao 

executado sem, contudo, mostrar-se ineficiente à obtenção do crédito. 

Dessa forma, considerando que o seguro garantia apresentado é 

suficiente para garantir a execução, acolho a nomeação do bem ofertado, 

nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80. Indefiro o pedido de pesquisa 

de bens e valores em nome da executada pelos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, haja vista que a execução já se encontra garantida pela 

apólice de seguro garantia de nº 51750012884, emitida pela Seguradora 

Swiss Re Corporate Solutions. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009980-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 05/08/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005085-65.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005085-65.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA VISTO Pela última vez, intime-se a empresa 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar se já foi ou não 

julgada a ação anulatória distr ibuída com o número 

1003720-10.2016.8.11.0003, e redistribuída junto ao Juizado da Fazenda 

Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, sob o nº 

8017017-62.2016.811.0003. Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 4 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002251-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MEDRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002251-26.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDNA MEDRADO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Intime-se a parte autora 

para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004186-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JC HOTEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 04/08/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003041-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA ROCHA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 03/08/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JURANDIR MEDINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. NILSON NOVAES 

PORTO, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712847 Nr: 7932-33.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO 

JÚNIOR, GEORGIA ZANOTTO, DOROTHY ELIZA ZANOTTO, KAROLINA 

CURADO COPPOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSCLAZA LTDA, CNPJ: 

04692788000103, Inscrição Estadual: 13.205.474-4 e atualmente em local 

incerto e não sabido CLAUDIO ZANOTTO JÚNIOR, Cpf: 70031754015, Rg: 

703083620-4, Filiação: Claudio Zanotto e Dorothy Eliza Zanotto, data de 

nascimento: 29/07/1975, brasileiro(a), natural de Caxias do Sul-RS, 

separado(a) judicialmente, empresario, Telefone 3426-4496. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/07/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO JÚNIORE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 7234/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/06/2012

 - Valor Total: R$ 6.776.406,00 - Valor Atualizado: R$ 6.776.406,12 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta, recebo a execução. 2 - Reúna-se a este os feitos de nºs 

2012/345 e 2012/347, entre as mesmas Partes. Em pós, citem-se pelo 

correio (AR), como se requer.3 - Considerando ser muito alto valor das 

execuções reunidas e o que está previsto no § 4º, do art. 20, do C. P. C., 

para “as execuções, embargadas ou não”, arbitro os honorários 

advocatícios em 1% (Hum por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, para o caso de pagamento, se não houverem embargos, 

objeções, necessidade de arresto ou penhora, ou outras dificuldades 

causadas pela Parte Executada.4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720540 Nr: 1584-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, 

EDSON ARI HACK, JAMES NELSON HACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: leonardo machado almeida - 

OAB:150420, MILENA LUCAS BERNARDI - OAB:OAB/MT16.920B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAMES NELSON HACK, Cpf: 

69055521191, Rg: 1030465-7, casado(a), administrador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de MONTAK INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA EPP, EDSON ARI HACKE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1356/2013, 714/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/01/2010

 - Valor Total: R$ 60.231,75 - Valor Atualizado: R$ 60.231,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc...I. Nos termos do que determina o Art. 8º 

da Lei 6.830/80, cite-se o executado, por carta de citação, no endereço 

declinado às fls.retro, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Estando o Executado em local 

incerto e não sabido, expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) 

dias.III. Em caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido do débito.IV. Inocorrendo o pagamento ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei (Art. 13, da Lei 6.830/80).V. Intime-se o devedor para 

oferecimento de embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de 

que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos articulados pelo Exeqüente.VI. Não sendo ofertados bens à penhora 

ou deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Procedido arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Realizada a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Ato contínuo, 

intime-se o Executado da penhora ou arresto, dando lhe ciência do início 

do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos 

termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da penhora, nos 

termos do que determina o Art. 7º, inciso IV, da supra mencionada Lei.XI. 

Nos moldes do que dispõe o Art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo opostos 

embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para realização dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele;XII. Intime-se, ainda, na mesma oportunidade o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

leilão, intime-se o Exeqüente para manifestar-se nos autos. 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, 07 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.: 795128 Nr: 12430-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR CAMINHOES COMERCIO DE VEICULOS E 

ESTACIONAMENTO LTDA, CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA, 

MARIA APARECIDA FRANÇA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 5172, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - 

OAB:20699/O

 VISTO

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima identificadas.

Revogo o despacho de fls. 76, porque antes daquele ato não havia 

nenhum providência a ser adotada pelo exequente. A petição de fls. 

57/70, subscrita por um dos executados, sem capacidade postulatória, foi 

endereçada ao próprio exequente, na via administrativa. O Judiciário não 

deve se pronunciar sobre tal questão.

Expeça-se mandado de citação da empresa executada, observando-se o 

endereço indicado no despacho de fls. 53.

Tudo cumprido, dê-se vista dos autos ao advogado subscritor da petição 

de fls. 54.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735234 Nr: 14860-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIO JOUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, 

representando o polo ativo, PARA manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias acerca da petição de fl. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721532 Nr: 2552-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO CORREA PINTO - ME, CELIO CORREA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 VISTO.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acerca da petição e documentos de fls. 94/98.

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717545 Nr: 12990-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WIVIANE KARLA FREITAS 

BORGES - OAB:13052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT18241/0

 INTIMAÇÃO AO DRº WIVIANE KARLA FREITAS BORGES, representando 

o polo ativo,para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias acerca da 

certidão derradeira, e requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789330 Nr: 9964-06.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA FREIRE, 

MOISES SOARES DE CARVALHO, RAUCEA DE SOUSA FREITAS NATES, 

REINAN SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 354642 Nr: 1481-56.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCARA SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:19724/O

 Visto.

Intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92788 Nr: 4205-23.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SOARES DO NASCIMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE SOARES DO NASCIMENTO - ME, 

CNPJ: 01528628000127, Inscrição Estadual: 131716565. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. O(a) exequente requer a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao(a) executado(a), por 

meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do(a) 

executado(a).O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o(a) executado(a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o(a) 

executado(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a 

penhora, sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida 

pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade 

ao processo de execução.O Exequente requer a também expedição de 

Ofício à Delegacia da Receita Federal, requisitando a última declaração de 

imposto de renda em nome dos executados, a fim de localizar bens dos 

devedores e/ou endereços.O exequente comprovou ter esgotados todos 

os meios possíveis para obter informações do endereço ou situação 

econômica dos executados.Ademais, essa providência permite 

informações sobre o patrimônio dos executados, bem como a sua 

localização, por meio de requisição judicial, via on-line.Com essas 

considerações, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do(a) 

executado(a).Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Também 

DETERMINO que seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha 

pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo 

exequente.Localizado o endereço dos devedores ou bens passíveis de 

penhora (CPC, art. 655), expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado os 

executados, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (arts. 475-J, § 1º do CPC) ou embargos, se for título 

executivo extrajudicial. Juntadas as informações, os autos passarão a 

correr em segredo de justiça (CNGC-17 2.16), devendo a secretaria fixar 

no dorso dos autos tarja da cor amarela (CNGC - item 2.3.21).Não sendo 

localizado veículos em nome do(a) executado(a), via RENAJUD e sendo 

infrutífera a busca de dados do executado, a secretaria deverá intimar 

o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792264 Nr: 11185-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MEDICAMENTOS VIDA LTDA, 

MAURICIO DE BRITO VALVERDE, LINDOMAR RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO DE MEDICAMENTOS VIDA 

LTDA, CNPJ: 06217133000109 e atualmente em local incerto e não sabido 

MAURICIO DE BRITO VALVERDE, Cpf: 55935079100, Rg: 852.522, Filiação: 

Ivanilda de Brito Valverde e Alexandre Pereira Valverde, data de 

nascimento: 10/03/1974, natural de R0ndonopolis-MT, divorciado(a), 

comerciante, Telefone (66)3423-4484. 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 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS VIDA LTDA, MAURICIO DE BRITO 

VALVERDEE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11206/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2014

 - Valor Total: R$ 208.115,60 - Valor Atualizado: R$ 208.115,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pela 

Fazenda Pública Estadual em face de Comércio de Medicamentos Vida 

Ltda e Outros.A exequente requer a realização de penhora on line de 

ativos financeiros em desfavor do executado Lindomar Rodrigues Coelho, 

via BACENJUD. Requer, ainda, a citação editalícia dos executados 

Comércio de Medicamentos Vida Ltda e Mauricio de Brito Valverde (fls. 

55/56).Indefiro, por ora, o pedido de penhora on line tendo em vista que os 

executados Comércio de Medicamentos Vida Ltda e Mauricio de Brito 

Valverde ainda não foram citados.Citem-se o executado Comércio de 

Medicamentos Vida Ltda e Mauricio de Brito Valverde por edital, conforme 

requerido.O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, 

no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do 

Conselho Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, 

conforme estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.Fixo o 

prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia nomeio um dos 

membros da Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte 

executada (art. 72, II do Código de Processo Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724874 Nr: 5844-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO SANCHES, ADALBERTO 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADALBERTO SANCHES, CNPJ: 

07770784000186 e atualmente em local incerto e não sabido ADALBERTO 

SANCHES, Cpf: 31804918172, 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: 26/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ADALBERTO SANCHES e ADALBERTO SANCHES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8809/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2012

 - Valor Total: R$ 59.809,20 - Valor Atualizado: R$ 59.809,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados Adalberto Sanches e 

Adalberto Sanches por edital, conforme requerido pelo exequente às fls. 

69. O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do 

Conselho Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, 

conforme estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.Fixo o 

prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia nomeio um dos 

membros da Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte 

executada (art. 72, II do Código de Processo Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 811993 Nr: 83-68.2016.811.0003

 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: LEINA DOS SANTOS JAQUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001316-15.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA Prazo para 

cumprimento 30 (trinta) dias Justiça Gratuita Juízo Deprecante: 2ª VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA DE Rondonópolis - MT Juízo Deprecado: JUÍZO DA 

COMARCA DE CUIABÁ-MT Processo: 1001316-15.2018.811.0003; Valor 

causa: R$ 85.798,74; Tipo: Cível. Parte Autora: MARIA APARECIDA 

RAMOS Parte Ré: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS; SÃO CRISTOVÃO 

TRANSPORTES EIRELLI-ME Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: SÃO 

CRISTOVÃO TRANSPORTES EIRELLI-ME (CNPJ: 26.796.953/0001-00) 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, Nº 12.335, BAIRRO CIDADE 

ALTA-TREVO DO BAIRRO COPAMIL AO LADO DA CASA DE CARNES 

VARGAS. TELEFONE – 015 65 99624 0244 CUIABÁ MT, CEP 78030-430 

DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: a CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante 

desta carta, para responder, caso queira, a ação. DESPACHO: 

Despacho/Decisão: “Vistos etc., No que tange ao procedimento, é certo 

que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, este 

juízo não conta com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Assim, por ora, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. CITEM-SE os requeridos, para, 

querendo, contestarem no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) 

com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex.Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, 

manifeste-se o Ministério Público e conclusos para sentença ou 

saneamento e organização do processo. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Às providências”.. Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS 

Juiz de Direito.” ADVERTÊNCIAS: 1. Prazo: O prazo para responder é de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do aviso de recebimento aos autos 

do processo. Esse prazo será contado EM DOBRO, caso trate-se de 

litisconsortes com procuradores distintos (Art. 229 do CPC), ou de réu(s) 

patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso 

o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (Art. 180 do 

CPC). 2. Caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, sendo 

decretada a REVELIA. (Art. 307 do CPC). Rondonópolis - MT, 08 de agosto 

de 2018. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito(a) CERTIFICO ser autêntica a 

assinatura supra, do MM., Juiz desta Vara/Comarca, Dr. Edson Dias Reis. 

JEANNIE CARLA COSTA GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 326175 Nr: 4235-20.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SANTANA ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Dou por finalizado a instrução probatória. Remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para apresentação de memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657417 Nr: 6733-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado de defesa para apresentação da resposta à 

acusação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287732 Nr: 1877-92.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DOS SANTOS - 

OAB:16418/MT

 Certifico que deixei de expedir intimação para as testemunhas Roeder, 

Urânio, Elizabete e Luis Ferreira pelos seguintes motivos: o primeiro ter 

falecido (f. 371); o Senhor Urânio ter sido dispensado pela acusação (f. 

426); a Senhora Elisabete não ter sido encontrada (f. 393); e o Senhor 

Luis Ferreira ter falecido (f. 192).

Certifico que o Senhor Urânio é testemunha comum às partes. Dessa 

forma, intimo a defesa do réu para que, querendo, se manifestar sobre as 

testemunhas não localizadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647970 Nr: 8410-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE AQUINO BASTOS, MAYCON 

ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Para oitiva dos policiais que não comparecerem designo no dia 01 de 

outubro às 15:10. Reitere-se a requisição dos mesmos. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325288 Nr: 3378-71.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do advogado do réu, Doutor Adeir Alexsander Fröder, OAB/MT 

9.699, acerca da designação de audiência para o dia 24 de setembro de 

2.018 e para que, querendo, apresente endereço atualizado da 

testemunha Jeová, diante da desistência apresentada pela acusação e em 

razão de ser testemunha comum às partes.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 665303 Nr: 13617-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA, CLEVERSON 

FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS SIQUEIRA DE SOUZA, ISMAEL DA 

COSTA DOS SANTOS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da não intimação dos acusados Cleverson Ferreira da Silva e 

Ismael da Costa dos Santos (fl. 284), hei por bem redesignar a presente 

audiência para o dia 24 de agosto às 15h30min. Os presentes saem 

intimados. Em face do deslocamento dos acusados Cleverson Ferreira da 

Silva e Ismael da Costa dos Santos para as unidades prisionais de 

Cáceres e Cuiabá, respectivamente, delibero por sua dispensa de 

comparecimento ao ato ora designado (já que estão sendo devidamente 

assistidos pela douta Defensoria Pública), e ainda que sejam deprecados 

seus interrogatórios e sua intimação para a audiência a ser realizada 

neste Juízo, com urgência, dada a proximidade da data em questão.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

280, enviada ao Juízo da comarca de Sinop/MT, expedida com a finalidade 

de proceder à inquirição das testemunhas Michele Cristina Ferreira dos 

Santos e Vera Lúcia.

Ciência à Defensoria Pública acerca deste ato, bem como da designação 

da audiência ora designada, e ainda intime-se para que se manifeste 

quanto ao interesse na oitiva das testemunhas Joyce Aurora Rodrigues da 

Silva e José Rodrigues da Silva Neto, em 03 (três) dias. Caso insista em 

sua inquirição, deverá, no mesmo prazo, informar o endereço atual de 

aludidas pessoas, restando desde já autorizada a expedição de mandado 

de intimação ou, se residirem em outras comarcas, cartas precatórias com 

a finalidade de proceder às suas inquirições.

Requisitem-se os policias militares Cordeiro, Valdivino, Wellington, Wender 

e Paulo Sergio.

Requisitem-se os réus Antônio Mizael Silva Souza, Douglas Siqueira de 

Souza, Lucas da Silva Magalhães e Matheus da Silva Oliveira.

Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA MÁXIMA, porquanto se trata de 

processo de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673409 Nr: 5524-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) À luz de todos os fatos e fundamentos acima delineados, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado DIEGO LUIZ 

CARDOSO como incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do 

Código Penal.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos perpetrados 

pelo réu.No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667459 Nr: 478-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:349.232, WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o acusado JHONATAN NUNIS BRANDÃO como incurso 

nas sanções do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, com as implicações da 

Lei 8.072/90 (crimes hediondos), e art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na 

forma do art. 69 do Código Penal.Em observância ao disposto no art. 68 do 

Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673837 Nr: 5897-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...)À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado BRENDO 

PINHEIRO MARTINS da conduta descrita no artigo 14 da lei 

10.826/2003.Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, 

colocando-o em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Sem custas.Certificado o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos 

de registro criminal na forma da lei.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619071 Nr: 2167-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA- CUMPRIMENTO DE MANDADO DE 

PRISÃO PREVENTIVA(NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.° 

213/2015-CNJ)Número do Processo/código: 619071Espécie: Ação 

PenalParte ré: Elaine Duarte PereiraData e horário: 26 de junho de 2018, às 

17h15min.PRESENTESJuiz de Direito: Dr. Leonardo de C. C. S. 

PitalugaCustodiada: Elaine Duarte PereiraOCORRÊNCIASApós entrevista 

reservada com a custodiada, o Defensor Público dispensou a realização 

da audiência de custódia, pois não houve a prática de tortura e/ou maus 

tratos.O Ministério Público não se al penal pátria (art. 312 do CPP).Nessa 

perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da 

prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade a acusada, nos 

termos do art. 310, III do CPP. Além disso, as informações contidas nos 

autos demonstram ser suficientes e adequadas a fixação de medidas 

cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de 

Processo Penal.Pelo exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA, a 

ELAINE DUARTE PEREIRA, mediante a imposição das seguintes 

condições:1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de informar e 

justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer a todos os atos 

do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar de residência ou se ausentar da 

Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 

319, IV, CPP); e4) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, 

etc..) (art. 319, II, CPP). Expeça-se alvará de soltura para a acusada, se 

por outro motivo não deva permanecer presa.Na ocasião do cumprimento 

do presente alvará, a ré deverá ser advertida pelo Oficial de Justiça, que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas 

resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de 

suas prisões (art. 282, §4º, última parte do CPP).Lavre-se termo de 

compromisso. Cumpra-se, com urgência.Por fim, dê-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para que apresente resposta à acusação no prazo 

legal.Rondonópolis/MT, 26 de junho de 2018.LEONARDO DE CAMPOS 

COSTA E SILVA PITALUGA- Juiz de Direito -Custodiada:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649689 Nr: 9950-96.2016.811.0064

 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): MARCIANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 (...) Assim, considerando que o acusado não cumpriu com as condições 

impostas, em atendimento ao disposto em lei, hei por bem revogar a 

suspensão condicional do processo nestes autos. Diante do exposto, 

REVOGO a suspensão condicional do processo em relação ao 

denunciado MARCIANO DE SOUZA SILVA, determinando o 

prosseguimento do feito. Intime-se o acusado para que apresente 

resposta à acusação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619071 Nr: 2167-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.Tratando-se de ré solta, cuja citação pessoal restou infrutífera 

(fls. 39, 43 e 49) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 

do Código de Processo Penal, determino a citação por edital da acusada 

nos termos do art. 361 do CPP.Decorrido o prazo do referido edital, o que 

deverá ser certificado nos autos, caso a ré não apresente defesa, não 

compareça em juízo ou não constitua advogado, com fundamento no art. 

366 do CPP, determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no 

prazo prescricional, pelo prazo de 16 anos, nos termos da súmula 415 do 

STJ.Outrossim, analisando os elementos que instruem o processo, não 

verifico a necessidade de antecipar a produção de provas, porquanto 

inexistentes juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. 2. No caso, 

julgou-se indispensável a medida excepcional para a garantia da aplicação 

da lei penal, notadamente diante do fato de o paciente ter se evadido do 

distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido.(HC 

219.303/GO, conhecido por ser substitutivo do recurso cabível. (HC 

281.813/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 11/12/2013)Razão disso, com amparo nos artigos 312 e 

313, I, do CPP e para garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a prisão 

preventiva dos acusados ELAINE DUARTE PEREIRA.Expeça-se mandado 

de prisão.Comunique-se a autoridade Policial Civil, Militar e Rodoviária 

Federal com remessa das cópias relevantes.Por derradeiro, inscreva-se o 

mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), nos termos 

do artigo 289-A do CPP.Ciência ao Ministério Público.Intime-se, notifique-se 

e cumpra-se, expedindo o necessário.Após, encaminhem-se os autos ao 

arquivo provisório com baixa nos relatórios estatísticos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649689 Nr: 9950-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Considerando que o Ministério Público ofertou proposta de suspensão 

condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos ao denunciado (fl. 

41), DESIGNO audiência para proposta do referido benefício para o dia 27 

de outubro de 2017, às 14:15 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhado de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um defensor público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649689 Nr: 9950-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Diante do exposto, diante da ausência de justa causa para persecução 

da ação penal, com fundamento no art. 395, III do Código de Processo 

Penal, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo ministério público, somente no 

que diz respeito ao delito descrito no artigo 311 do Código Penal.De outro 

lado, em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática do delito descrito no artigo 180 do Código Penal, 

que estratificam a existência de justa causa para a acusação — também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos 

no presente Inquérito Policial, e diante da tipicidade em tese, dos fatos 

narrados, RECEBO a denúncia somente em relação ao referido 

delito.Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado 

não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.Nos 

termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de citação a 

obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele pretende 

constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais 

não tem a intenção de contratar defensor.Cumpra-se o item 7.16.1 da 

CNGC.Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.Outrossim, diante da 

rejeição parcial da denúncia e atento às informações constantes dos 

autos, bem como às diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o 

acusado preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para 

concessão da medida despenalizadora.Assim, dê-se nova vista dos autos 

ao ilustre agente ministerial para manifestar sobre a possibilidade de 

ofertar a proposta para suspensão condicional do processo ao 

acusado.Após, voltem-me conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619071 Nr: 2167-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Defiro conforme requerido em cota ministerial de fls. 45/46.

1- Determino que o oficial de justiça retorne no endereço: Quadra 04, lote 

15, bairro Edelmina Querubim, Rondonópolis/MT, telefone nº 

66.98413-0225.

2- Nova tentativa de citação da acusada.

3- Caso o nobre Oficial de Justiça não a localize para citação por 

circunstância diversa à da ré estar em endereço incerto ou não sabido, 

que retorne no endereço ao menos três vezes antes de proceder à 

devolução do mandado, certificando claramente, em cada diligência, a 

motivação de não a ter encontrada:

4- Nas diligências a serem empreendidas, não encontrando a ré, que o 

oficial de justiça questione de eventuais pessoas que se encontrarem no 

imóvel, bem como de vizinhos, a motivação para a ré ali não se encontrar, 

bem como, sendo o caso, o seu atual endereço e telefone.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619071 Nr: 2167-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição,

Processo em ordem, aguarde-se a citação do(s) acusado(s) e a 
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apresentação de resposta à acusação.

No mais, proceda-se conforme determinado na decisão anterior.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619071 Nr: 2167-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da acusada ELAINE DUARTE PEREIRA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se a acusada não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a ré o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome da denunciada, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação da acusada a proposta de suspensão 

realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao apresentar a resposta 

(art. 396-A), manifeste-se sobre a possibilidade de aceitação ou não dos 

termos oferecidos.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633298 Nr: 4929-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/MT

 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 22 de outubro de 2018, às 16h15min.

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.: 619071 Nr: 2167-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de outubro de 2018, às 15h30min.

Intime-se a acusada, 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.: 623203 Nr: 6107-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de outubro de 2018, às 14h15min.

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.: 651686 Nr: 1287-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 
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instrução e julgamento para o dia 22 de outubro de 2018, às 13h30min.

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.: 655985 Nr: 5383-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos 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 15 de outubro de 2018, às 17h10min.

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.: 647947 Nr: 8391-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de outubro de 2018, às 16h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 600829 Nr: 5265-22.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 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 09 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): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673119 Nr: 5285-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDST, AEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Ocampos Cardoso - 

OAB:11878

 Medidas Protetivas – nº 5285-66.2018.811.0064 – Cód. 673119Vítima: 

Valdecino Manoel PereiraRequeridas: Darcy da Silva Teles, Adriana e 

AlanaVistos, em correição.Trata-se de pedido de medidas protetivas de 

urgência formulada pela autoridade policial, a fim de garantir a integridade 

física e moral da vítima VALDECINO MANOEL PEREIRA em razão de 

ameaças e agressões cometidas por DARCY DA SILVA TELES e suas 

filhas identificadas como Adriana e Alana (fls. 05/06).Consta nos autos, 

que a vítima, um idoso de 65 anos de idade é vizinho de Darcy, Adriana e 

Alana e que constantemente as mesmas lhe ofendem, bem como já lhe 

agrediram por três vezes, o que tem tornado a convivência insustentável, 

devido às agressões físicas e psicológicas.Diante disso, a vítima 

compareceu à delegacia de polícia, onde solicitou as medidas protetivas. 

Com vistas dos autos, o representante ministerial pugnou contrário à 

concessão das medidas protetivas, ante a entadas, demonstra-se 

suficiente e adequada à fixação da medida cautelar prevista no art. 319, 

inciso III, do Código de Processo Penal.Pelo exposto, em DISSONÂNCIA do 

parecer ministerial, DEFIRO o pedido formulado nos autos e APLICO as 

representadas DARCY DA SILVA TELES, ADRIANA (a ser qualificada) e 

ALANA (a ser qualificada) a medida de PROIBIÇÃO de se aproximarem da 

vítima VALDECINO MANOEL PEREIRA, devendo permanecer a pelo menos 

100 (cem) metros de distância do mesmo, sendo vedado qualquer tipo de 

contato com a vítima;Na sequência, determino as seguintes 

providências:1. Intime-se a vítima pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a, ainda, de que caso as representadas descumpra a medida 

acima impostas, deverá o autor imediatamente procurar a delegacia de 

polícia local para a adoção das medidas pertinentes.2. Intimem-se as 

representadas pessoalmente, cientificando-as de que o descumprimento 

da medida acima imposta ensejará na decretação de suas prisões 

preventivas (art. 312, § único do CPP).Notifique-se o Parquet. Intime-se à 

autoridade policial.Às providências.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673119 Nr: 5285-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDST, AEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 484 de 672



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Ocampos Cardoso - 

OAB:11878

 I – Defiro a cota retro.

II – Intime-se pessoalmente o advogado Dr. Renato Ocampos Cardoso – 

OAB/MT11878-A, para que decline nos autos o atual endereço da vítima 

Valdecino Manoel Pereira e das acusadas Darcy e Adriana.

III – Com resposta nos autos, intimem-se às partes da decisão de fls. 

12/13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 621927 Nr: 4987-16.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS SIMÕES CAVACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Intimação da Dr. Lucimar Batistella, OAB/MT nº. 9.279, que apresentou 

resposta à acusação em favor do acusado Vinícius Simões Cavaco, para 

regularizar a representação nos autos, a fim de evitar eventuais futurais 

nulidades, bem como para audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 03 de setembro de 2018, às 17h20min, a ser realizada neste 

Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675811 Nr: 7696-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Vistos etc.

Diante da oitiva das vítimas, das testemunhas e o interrogatório do 

acusado neste ato, declaro encerrada a instrução processual e mantenho 

os autos conclusos em gabinete para proferir sentença.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623541 Nr: 6369-44.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALIELSON SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADALIELSON SILVA COSTA, Cpf: 

61601689322, Rg: 050032022013-4, Filiação: Luziana Silva Costa e 

Manoel Silva Costa, data de nascimento: 08/11/1995, brasileiro(a), natural 

de Pindaré Mirim-MA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Assim agindo, incorreu o denunciado ADALIELSON 

SILVA COSTA no art. 306, §1º, inciso II e § 2º e, art. 309, todos da Lei n. 

9.503/97 (CTB - Código de Trânsito Brasileiro), c/c art. 70 do Código Penal 

(...)"

Despacho: Ação Penal nº 6369-44.2014.811.0064( Id. 623541 )Réus: 

Adalielson Silva CostaVistos.Considerando que restaram infrutíferas as 

várias tentativas de localização do denunciado para ser citado, então 

determino a citação via edital de Adalielson Silva Costa nos termos do 

artigo 361, do CPP, conforme solicitado pelo Ministério Público.Decorrido o 

prazo legal, caso o réu não compareça, nem constitua advogado, 

certifique-se e renove-se vista do feito ao M. Público.Após, volva-me o 

feito concluso. Cumpra.Rondonópolis, 20 de outubro de 2017. Wladymir 

Perri – Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608956 Nr: 6837-76.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS FERREIRA, Filiação: Ari 

Alves Ferreira e Dinamar Dias Ferreira, data de nascimento: 19/08/1973, 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ante o exposto, denuncio JOSÉ CARLOS FERREIRA, 

vulgo "Piriquito", já qualificado, como incurso no artigo 129, §9º, Código 

Penal (...)"

Despacho: Autos nº 6837-76.2012.811.0064 – Cód. 608956Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 41, pelo que determino a citação 

do réu José Carlos Ferreira por edital, nos termos do Art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informando se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 647631 Nr: 8127-87.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA CRISTINA DIAS DA SILVA, Cpf: 

02743431180, Rg: 146731430, Filiação: Maria Aparecida da Silva e 

Raimundo Dias da Silva, data de nascimento: 14/10/1969, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, casado(a), Telefone (66)99718-9213. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 485 de 672



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: "Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

denuncia MARIA CRISTINA DIAS DA SILVA como incursa no crime 

descrtio no art. 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei Federal nº 

9.503/97 e art. 330 do Código Penal (...)"

Despacho: Ação Penal: 8127-87.2016.811.0064 ( Id. 647631 )Data: 

26.06.2017 Horário: 08h:30min.Réu: Maria Cristina Dias da SilvaTERMO DE 

AUDIÊNCIA DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão constatou 

a presença deste subscritor.DAS OCORRÊNCIAS:Não há.PELO MM. JUIZ 

FOI DELIBERADO:Vistos.Atento a tudo que do presente feito consta, 

mormente ante certidão de fl. 66 e cota ministerial de fl. 67, então 

determino a citação via editalícia da ré.Após, volte-me o feito 

conclusos.Cumpra. Nada mais a consignar. Eu, Armedina Martins, digitei o 

presente.WladymirPerriJuiz 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 646174 Nr: 6947-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CASTRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO CASTRO DO NASCIMENTO, 

Cpf: 87279029191, Rg: 11859717, Filiação: Joana Francisca de 

Nascimento e Arão Castro do Nascimento, data de nascimento: 

17/02/1979, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, 

serviços gerais, Telefone (66) 99991-0856. 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: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

denuncia APARECIDO CASTRO DO NASCIMENTO como incurso no art. 

306, caput, da Lei nº 9.503/97 ao tempo(...)"

Despacho: Ação Penal: 6947-36.2016.811.0064 ( Id. 646174 )Data: 

26.06.2017 Horário: 08h:30min.Réu: Aparecido Castro do 

NascimentoTERMO DE AUDIÊNCIA DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, 

feito o pregão constatou a presença deste subscritor.DAS 

OCORRÊNCIAS:Não há.PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:Vistos.Atento a 

tudo que do presente feito consta, mormente ante certidão de fl. 53 e cota 

ministerial de fl. 54, então determino a citação via editalícia do réu.Após, 

volte-me o feito conclusos.Cumpra. Nada mais a consignar. Eu, Armedina 

Martins, digitei o presente.WladymirPerriJuiz 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617503 Nr: 583-19.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IREMAR RODRIGUES SANTOS JUNIOR, 

VILSON DA SILVA ALCANTARA, GERSON ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IREMAR RODRIGUES SANTOS JUNIOR, 

Cpf: 05132545106, Rg: 20601085, Filiação: Iremar Rodrigues dos Santos e 

Edvan Missias Santos, data de nascimento: 26/09/1994, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, servente de pedreiro, Telefone 

(66) 9953-6306. 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: "Ante o exposto, cumpre o MP denunciar IREMAR 

RODRIGUEZ SANTOS JUNIOR (...) como incurso no artigo 180, caput, do 

Código Penal"

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  5 8 3 - 1 9 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

617503Vistos.Analisado com acuidade os autos, constato que a decisão 

de fls. 111, que recebeu a denúncia, determinou apenas a citação do réu 

Iremar, portanto, visando a regularização processual dos demais réus, em 

complementação à mencionada decisão, determino a citação dos réus 

Vilson da Silva Alcântara e Gerson Rosa de Souza, nos termos da 

decisão retro mencionada, procedendo ainda a retificação na capa dos 

autos e no sistema APOLO.Ademais, diante do teor da certidão de fls. 124 

e da manifestação ministerial de fls. 125, determino a citação do réu Iremar 

Rodrigues Santos Junior por edital, nos termos do Art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, retorne os autos conclusos. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623787 Nr: 6530-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ ALVES PROENÇA, Cpf: 

96207272153, Rg: 25281119, Filiação: Líria Alves e José Simão Alves 

Proença, data de nascimento: 27/04/1981, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, solteiro(a), montador industrial, Telefone 66 8122 1311. 

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: "Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia ANDRÉ ALBES 

PROENÇA como incurso no art.155, caput, do Código Penal (...)"

Despacho: Autos nº 6530-54.2014.811.0064 - 623787Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 
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suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.Após, caso o réu não constitua 

advogado ou apresente resposta à acusação, volte-me os autos 

conclusos para deliberações acerca da aplicação do art. 366 do CPP. 

Cumpra-se, expedindo-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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640242 Nr: 1764-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENI LUIS SALAPATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENI LUIS SALAPATA, Cpf: 

85978108900, Rg: 60932743, Filiação: Judita Salapata e Albino Salapata, 

data de nascimento: 05/10/1974, brasileiro(a), natural de Realeza-PR, 

convivente, operador de máquinas, Telefone (66) 9971-7411. 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: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

denuncia DENI LUIS SALAPATA como incurso no tipo penal do art. 306, 

caput, da Lei Federal nº 9.503/97(CTB)(...)"

Despacho: Vistos.Atento a tudo que do presente feito consta, mormente 

ante certidão de fl. 53 e cota ministerial de fl. 54, então determino a citação 

via editalícia do réu.Após, volte-me o feito conclusos.Cumpra. Nada mais a 

consignar. Eu, Armedina Martins, digitei o presente.WladymirPerriJuiz 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 613012 Nr: 3535-05.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR SILVA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLISMAR SILVA GUILHERME, Cpf: 

03440825124, Rg: 18837980, Filiação: Cleyde Maria da Silva e Silvaldo 

Guilherme Raimundo, data de nascimento: 16/06/1992, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, casado(a), comerciante, Telefone (66) 99636-6267. 

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: "(...)Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia Solimar 

Silva Guilherme como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 (...)"

Despacho: Autos nº 3535-05.2013.811.0064 – Cód. 613012Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público à fl. 100, pelo que determino a citação 

do acusado Solismar Silva Guilherme por edital, nos termos do art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP. Por fim, Considerando o teor do ofício 

circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela I. Desembargadora 

Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como das disposições 

contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se em consideração 

que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) apreendida(s) nos 

autos já foi elaborado, determino seja intimado o Ministério Público, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, manifestar se há algum interesse na 

manutenção do referido armamento vinculado à presente ação penal.Caso 

não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.Cumpra-se, expedindo-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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 621048 Nr: 4185-18.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SINVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Cpf: 

23260688153, Rg: 1056887, Filiação: Maria Pereira dos Santos e João 

Ribeiro Soares, data de nascimento: 05/09/1960, brasileiro(a), natural de 

Gurupi-TO, solteiro(a), motorista, Telefone 66- 9929-1353. 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: "Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO denuncia SINVAL RIBEIRO DOS SANTOS nas sanções 

do art.306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/97(...)"

Despacho: Ação Penal nº 4185-18.2014.811.0064( Id. 621048 

)Vistos.Considerando que restaram infrutíferas as várias tentativas de 

localização do denunciado para ser citado, então determino a citação via 

edital de SINVAL RIBEIRO DOS SANTOS nos termos do artigo 361, do 

CPP.Decorrido o prazo legal, caso o réu não compareça, nem constitua 

advogado, certifique-se e renove-se vista do feito ao M. Público.Após, 

volva-me o feito concluso. Cumpra.Rondonópolis, 25 de abril de 2017. 

Wladymir Perri – Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 
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Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 646572 Nr: 7309-38.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RYCCARDO DOS SANTOS PANIAGO, 

Cpf: 70409510106, Rg: 1316357-4, Filiação: Alcindo Antonio Paniago e 

Iracildes dos Santos Paniago, data de nascimento: 10/10/1981, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), metalúrgico, 

Telefone 66- 9920- 4248. 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: "Ante o exposto, denuncio RYCCARDO DOS SANTOS 

PANIAGO, já qualificada, como incurso no art. 155, caput, do Código 

Penal(...)

Despacho: Autos nº 7309-38.2016.811.0064 – Cód. 646572Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 68, pelo que determino a citação 

do réu Ryccardo dos Santos Paniago por edital, nos termos do Art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informando se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 622615 Nr: 5629-86.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIME PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

46883150153, Rg: 685415, Filiação: Jerônima Pereira Dias e Pedro Mariano 

da Silva, data de nascimento: 14/02/1961, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), construtor, Telefone 66-9695-8761. 

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: "Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia JAIME PEREIRA DA SILVA, nas sanções do art. 303, 

caput, art. 305, art. 306 §1º, inciso II, e art. 311, todos da Lei 9.503/97, em 

concurso material de crimes, art. 69, CP, e que, recebida e autuada (...)"

Despacho: Autos nº 5629-86.2014.811.0064 – Cód. 622615Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 54, pelo que determino a citação 

do réu Jaime Pereira da Silva por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 632002 Nr: 4003-95.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAIL FRANCISCO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISMAIL FRANCISCO GARCIA, Cpf: 

16187466187, Rg: 065.890, Filiação: Maria Francisca Garcia, data de 

nascimento: 01/01/1957, brasileiro(a), natural de Cachoeira Alta-GO, 

solteiro(a), motorista, Telefone (66) 9698-3378. 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: "Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia ISMAIL FRANCISCO GARCIA, nas sanções do art. 306, 

§1º , inciso I, da Lei nº 9.503/97 (...)"

Despacho: Autos nº 4003-95.2015.811.0064 – Cód. 632002Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.Após, caso o réu não constitua 

advogado ou apresente resposta à acusação, volte-me os autos 

conclusos para deliberações acerca da aplicação do art. 366 do CPP. 

Cumpra-se, expedindo-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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 620903 Nr: 4042-29.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO APIS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO APIS BORGES, Rg: 1370626-8, 

Filiação: Miguelina Apis Bezerra e Mario Ferreira Borges, data de 

nascimento: 28/03/1980, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), moldador, Telefone 9663 6625. 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: "Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia ROBERTO APIS BORGES nas sanções do art. 306, §1º, 

inciso I da Lei nº 9.503/97, (CTB - Código de Trânsito Brasileiro), e que, 

recebida e autuada(...)"

Despacho: Despacho proferido em formulário próprio anexo ao feito.

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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 637045 Nr: 7960-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WESLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN WESLEY DA SILVA, Cpf: 

10039017435, Rg: 0456358, Filiação: Claudiceia Inácio da Silva, data de 

nascimento: 27/04/1994, brasileiro(a), natural de Maceió-AL, solteiro(a), 

mecânico, Telefone (65) 9665-3826. 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: "Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar 

JONATHAN WESLEY DA SILVA, como incurso as sanções do art.180, 

"caput", do Código Penal(...)"

Despacho: Autos nº 7960-07.2015.811.0064 – Cód. 637045Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 60, pelo que determino a citação 

do réu Jonathan Wesley da Silva por edital, nos termos do Art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informando se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 677914 Nr: 9545-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA, 

Cpf: 04095172169, Rg: 2151461, Filiação: Luis Carlos de Souza e Cláudia 

da Silva Xavier, data de nascimento: 04/07/1992, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, servente de pedreiro, Telefone (66) 

9686-1970. 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: "Logo, adequando-se a conduta dos denunciados(...) e 

do denunciado RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA ao disposto no 

artigo 157, §2º, incisos I e II (com a redação anterior à Lei nº 13.654/2018) 

c/c art.70 e art.61, inciso I todos do Código Penal(...)"

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  9 5 4 5 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

677914Vistos.Considerando o teor do relatório de investigação de fls. 242, 

constata-se que o réu Rafael encontra-se foragido, portanto, determino a 

sua citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, 

não comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu Rafael encontra-se segregado 

em alguma unidade prisional do estado.Atendidas as diligências, retornem 

os autos conclusos para aplicação do contido no art. 366, do CPP.Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635153 Nr: 6377-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WESLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN WESLEY DA SILVA, Cpf: 

10039017435, Rg: 0456358, Filiação: Claudiceia Inácio da Silva, data de 

nascimento: 27/04/1994, brasileiro(a), natural de Maceió-AL, solteiro(a), 

mecânico, Telefone (65) 9665-3826. 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: "Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar 

JONATHAN WESLEY DA SILVA, como inurso nas sanções do art. 155, 

"caput", do Código Penal(...)"

Despacho: Autos nº 6377-84.2015.811.0064 – Cód. 635153Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 80, pelo que determino a citação 

do réu Jonathan Wesley da Silva por edital, nos termos do Art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 
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citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informando se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607168 Nr: 5005-08.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17.948/B

 Intimação ao Advogado CALIL MARQUES FAISSAL - OAB:17.948/B para 

apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677463 Nr: 9148-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luiz Cavalcanti de 

Brito - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha PAULO WOMMER para o dia 08.11.2018, às 

14h45.

Intime-se a testemunha, 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.: 646198 Nr: 6970-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENON DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EM RESUMO, condeno o réu JHON LENON DIAS DOS SANTOS DA SILVA 

a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a 

serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes 

os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição 

da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a 

pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da 

execução penal.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito do réu 

de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando 

ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira 

que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, 

concedo ao réu JHON LENON DIAS DOS SANTOS DA SILVA o direito de 

recorrer desta sentença em liberdade.Isento o acusado do pagamento das 

custas e despesas processuais.Encaminhe-se a arma para doação ou 

destruição.Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o 

número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

dera origem a presente Ação Penal.Transitada esta sentença em julgado, 

expeça-se guia definitiva de execução da pena e, em seguida, oficie-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677552 Nr: 9223-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DANIEL SPIERING, JOSE CARLOS 

DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório dos GERSON DANIEL SPIERING e JOSÉ CARLOS DOS 

SANTOS JUNIOR para o dia 08.11.2018, às 15h25.

Intimem-se os réus, 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.: 677016 Nr: 8770-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha JOSIANE ALEXANDRE SOARES para o dia 

08.11.2018, às 15h00.

Intime-se a testemunha, 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.: 677557 Nr: 9228-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALFREDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu NELSON ALFREDO DE AMORIM para o dia 

08.11.2018, às 15h15.

Intimem-se o réu, 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.: 677541 Nr: 9212-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STALLONY LOURENÇO VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WIRAN DA SILVA - OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha MARIANA NUNES RODRIGUES para o dia 

08.11.2018, às 14h55.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.
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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.: 650858 Nr: 521-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCAS FREITAS PINHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EM RESUMO, condeno o réu Marcos Lucas Freitas Pinheiro a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a serem 

cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes 

os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição 

da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a 

pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da 

execução penal.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito do réu 

de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando 

ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira 

que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, 

concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade.Isento o 

a c u s a d o  d o  p a g a m e n t o  d a s  c u s t a s  e  d e s p e s a s 

p ro c e s s u a i s . E n c a m i n h e - s e  a  a r m a  p a r a  d o a ç ã o  o u 

destruição.Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o 

número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

dera origem a presente Ação Penal.Transitada esta sentença em julgado, 

expeça-se guia definitiva de execução da pena e, em seguida, oficie-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677632 Nr: 9296-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JABOTICABA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha AMARILIO AMARO DE SOUZA JUNIOR para o dia 

08.11.2018, às 14h40min.

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.: 613211 Nr: 3743-86.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON ANDRADE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Isto posto com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal julgo 

improcedente a ação penal e absolvo o réu WALISON ANDRADE DE 

OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1990, natural de Peixoto 

de Azevedo-MT, filho de Eurizete Andrade De Souza Oliveira e Silvio 

Oliveira Bezerra da suposta prática do crime descrito na denúncia de 

fls.06/07.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676971 Nr: 8727-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA TADEI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE LIMA ARRUDA - 

OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha ROGÉRIO FERREIRA MENDONÇA para o dia 

08.11.2018, às 14h30.

Intime-se a testemunha, 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.: 673458 Nr: 5571-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BEZERRA DA SILVA, FELIPE 

MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR 

- OAB:15.694 MT E THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT, PARA APRESENTAR MEMORIAIS P/ OS ACUSADOS, 

DENTRO DO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659041 Nr: 8084-19.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA BITTENCOURT LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO FIGUEIRA 

NETO - OAB:23964

 Autos nº8084-19.2017.811.0064 – Cód. 659041

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Wanessa Bittencourt Lopes como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628619 Nr: 1258-45.2015.811.0064

 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): BRUNO FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos.

O Ministério Público através de sua representante comparece aos autos 

às fls. 66/67 e requer a revogação do benefício de suspensão condicional 

do processo concedido ao réu BRUNO FERREIRA PIRES, uma vez que 

durante o período de prova, este está sendo processado nesta comarca 

pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal e, inclusive, 

chegou a ser preso em decorrência da prática delitiva. Por fim, requer a 

designação de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem. Bruno Ferreira Pires foi denunciado, em tese, pela prática 

delitiva tipificada no art. 306, §1º, inciso II, e art. 309, ambos da Lei 

9.503/97.

A denúncia foi recebida em 11.01.2016 (fls. 41).

O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do 

processo, a qual foi devidamente aceita pelo denunciado (fls. 52/54).

Contudo, como se extrai do parecer ministerial de fls. 66/67, bem como 

certidão de antecedentes criminais (anexa), verifico que o réu durante o 

período de prova foi processado pela prática, em tese, do delito previsto 

no artigo 180 do Código Penal 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 – BRUNO FERREIRA PIRES - nos termos do § 3º do art. 89 da Lei 

9.099/95 e determino o consequente prosseguimento regular do feito, 

portanto, intime-se o mesmo para seja citado e intimado para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639692 Nr: 1291-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, 

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, 

PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 Autos nº 1291-98.2016.811.0064 – Cód. 639692

Vistos.

Primeiramente determino a expedição de ofício à Autoridade Policial 

responsável, solicitando informações sobre o cumprimento do mandado de 

prisão do réu Jefferson Rodrigues de Souza Sá.

Ademais, diante do teor do termo de declarações e do termo de 

reconhecimento acostados às fls. 286 e 287, bem como, tendo em mira os 

reconhecimentos realizados às fls. 26 e o contido na denúncia de fls. 133, 

verifica-se que a vítima Cilene reconheceu em torno de 05 (cinco) 

indivíduos, ou seja, número de integrantes superior ao informado por ela 

em seus depoimentos, portanto, entendo pertinente converter o julgamento 

em diligência, de modo que designo o dia 16 de agosto de 2018, às 13:15 

horas, para proceder novamente a oitiva da mencionada vítima, ocasião 

em que será realizado o procedimento de reconhecimento de pessoas e o 

novo interrogatório do réu Sérgio.

Deste modo, determino a intimação da vítima Cilene, bem como, do réu 

Sérgio.

Determino ainda a intimação do réu Jefferson, que apesar de possuir 

mandado de prisão em aberto, não aportou aos autos a comunicação do 

seu cumprimento, bem como, na ocasião da primeira audiência, não fora 

tentada a sua intimação.

Notifique-se o MPE e intime-se a defesa de ambos os réus.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 335994 Nr: 6810-64.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SOUZA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR o réu 

Cristiano Souza Pacheco, brasileiro, convivente, nascido em 14/08/1978, 

natural de Guiratinga/MT, portador do RG 1357525-2 SSP/MT e CPF 

924.038.671-87, filho de Denizar Souza Pacheco e de Elenice Souza 

Pacheco, residente na Rua Josias de Freitas, nº 339, Bairro Jardim 

Ipiranga, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na 

prática do crime descrito no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, por 

quatro vezes, em concurso formal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644259 Nr: 5355-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PALMEIRAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER PALMEIRAS DE OLIVEIRA, Cpf: 

62119435120, Rg: 1243434-5, Filiação: Willian Palmeira dos Santos e Maria 

R. P. Oliveira, data de nascimento: 21/08/1976, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, convivente, mecânico, Telefone (66) 99979-7321. 

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: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

denuncia CLEBER PALMEIRAS DE OLIVEIRA como incurso no artigo 306, 

caput, da Lei Federal nº9.503/97(...)"

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  5 3 5 5 - 5 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

644259Vistos.Inicialmente revogo a decisão de fls. 52.Ademais, defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 51, pelo que determino a citação 

do réu Cleber Palmeiras de Oliveira por edital, nos termos do Art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633973 Nr: 5416-46.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO GRANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALECIO GRANEIRO, Cpf: 34244248897, 

Rg: 40.596.519, Filiação: Olidiio Graneiro e Maria Damiao dos Santos 

Graneiro, data de nascimento: 05/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Guapiaçu-SP, solteiro(a), eletricista de automoveis, Telefone 9905 7968. 
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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: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBICO ESTADUAL 

denuncia ALECIO GRANEIRO como incurso no arts.306, caput, e 309, cc 

art. 298,III, todos da Lei nº 9.503/97(...)

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  5 4 1 6 - 4 6 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

633973Vistos.Inicialmente revogo a decisão de fls. 56.Ademais, defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 55, pelo que determino a citação 

do réu Alecio Graneiro por edital, nos termos do Art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 649636 Nr: 9898-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANALDO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANALDO LIMA DA SILVA, Cpf: 

60492967318, Rg: 038459632009-2, Filiação: Irene Pereira Lima e Ivaldo 

Cândido da Silva, data de nascimento: 18/03/1992, brasileiro(a), natural de 

Coelho Neto-MA, casado(a), montador de móveis, Telefone (66) 

98117-9512. 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: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

denuncia IVANALDO LIMA DA SILVA como incurso no art. 306, caput, c/c 

art. 298, inciso III, ambos da Lei Federal nº 9.503/97 ao tempo em que 

requer (...)"

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  9 8 9 8 - 0 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

649636Vistos.Inicialmente revogo a decisão de fls. 59.Ademais, defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 58, pelo que determino a citação 

do réu Ivanaldo Lima da Silva por edital, nos termos do Art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636534 Nr: 7526-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON RIBEIRO, Cpf: 06824741850, Rg: 

17122799-2, Filiação: Teresinha Ribeiro e José Ribeiro, data de 

nascimento: 15/03/1968, brasileiro(a), natural de Osasco-SP, 

divorciado(a), padeiro, Telefone (66) 9999-3783. 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: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

denuncia EDSON RIBEIRO como incurso no artigo 306, caput, cc art. 298, 

III, ambos da Lei nº 9.503/97, ao tempo em que requer(...)"

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  7 5 2 6 - 1 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

636534Vistos.Inicialmente revogo a decisão de fls. 59.Ademais, defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 58, pelo que determino a citação 

do réu Edson Ribeiro por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 656943 Nr: 6306-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNALDO SANTOS DA SILVA, Cpf: 

04876197148, Rg: 24617415, Filiação: Maria de Jesus Souza dos Santos e 

Sebastiao Ribeiro da Silva, data de nascimento: 11/01/1992, brasileiro(a), 

natural de Ji-parana-RO, solteiro(a), operador de produção, Telefone 

(66)99717-7982. 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: "Ante o exposto, denuncio EDNALDO SANTOS DA 

SILVA, já qualificado, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, 

e que, uma vez recebida e autuada esta(...)"

Despacho: Autos nº 6306-14.2017.811.0064 – Cód. 656943Vistos.Defiro o 
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requerimento do Ministério Público às fls. 54, pelo que determino a citação 

do réu Ednaldo Santos da Silva por edital, nos termos do Art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informando se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641828 Nr: 3283-94.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA APARECIDA DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANDIRA APARECIDA DOS SANTOS 

LOPES, Rg: 31281601, Filiação: Maria Gomes dos Santos e Adelino Pedro 

dos Santos, data de nascimento: 20/05/1953, brasileiro(a), natural de 

Paranavaí-PR, solteiro(a), enfermeira, Telefone (18) 9679-3920. 

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: "Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia JANDIRA 

APARECIDA DOS SANTOS LOPES como incurso no artigo 155, "caput" do 

Código Penal(...)"

Despacho: Autos nº 3283-94.2016.811.0064 – Cód. 641828Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público às fls. 51, pelo que determino a citação 

da ré Jandira Aparecida dos Santos Lopes por edital, nos termos do Art. 

361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem 

constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informando se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638561 Nr: 380-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SAIMATON GUERRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO SAIMATON GUERRA DE 

SOUZA, Cpf: 02037275170, Rg: 1889652-9, Filiação: Rubens de Souza e 

Maria Amelia Guerra de Souza, data de nascimento: 25/03/1985, 

brasileiro(a), natural de Roo-MT, solteiro(a), barmen, Telefone (66) 

9635-4918. 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: "Diante do que exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL denuncia LEANDRO SAIMATON GUERRA DE SOUZA como 

incurso no art. 309 da Lei Federal nº 9.503/97 (Código Trânsito Brasileiro) 

e art. 311 do Código Penal em concurso material de crimes (art. 69 do CP), 

ao tempo (...)"

Despacho: Autos nº 380-86.2016.811.0064 – Cód. 638561Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público acostado às fls. 74, pelo que determino 

a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos para 

aplicação do contido no art. 366, do CPP.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633505 Nr: 5081-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLES PASSOS DE ALMEIDA 

- OAB:15217

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, Cpf: 

02956079123, Rg: 2063010-7, Filiação: Jose da Conceição e Maria 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 06/07/1989, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, entregador de gás e água, Telefone 

9936-2571. 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: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

denuncia EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO como incurso no artigo 306, 

caput, da Lei nº 9.503/97, ao tempo em que requer que seja ele citado(...)"

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  5 0 8 1 - 2 7 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

633505Vistos.Analisando com acuidade a certidão de fls. 56, verifica-se 

que não restou claramente demonstrado se o Senhor Oficial de Justiça se 

deslocou até os dois endereços constantes no mandado de fls. 55, 

portanto, primeiramente determino que o citado oficial de Justiça esclareça 

o fato.Ademais, desde já defiro o requerimento do Ministério Público 

acostado às fls. 57, pelo que determino a citação do acusado por edital, 

nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos 

autos, nem constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o 

curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 

prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do 
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CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, manifeste-se o Ministério Público.Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 650745 Nr: 416-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PERES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO PERES DE FREITAS, Cpf: 

24073687115, Rg: 2772078, Filiação: Levino Lopes de Freitas e Babina 

Maria Peres de Freitas, data de nascimento: 16/11/1961, brasileiro(a), 

natural de Rio Verde-GO, solteiro(a), mecânico, Telefone (66)3421-3324. 

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: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

denuncia HELIO PERES DE FREITAS como incurso no crime descrito no 

art.306, caput, da Lei nº 9.503/97, ao tempo em que requer que(...)"

Despacho: Autos nº 416-94.2017.811.0064 – Cód. 650745Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público acostado às fls. 72, pelo que determino 

a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos para 

aplicação do contido no art. 366, do CPP.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636164 Nr: 7239-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAMÃO ROMERO JARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS RAMÃO ROMERO JARA, Cpf: 

03548532101, Filiação: Marcelina Romero e Celino Jara, data de 

nascimento: 10/08/1988, brasileiro(a), natural de Ponta Porã-MS, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone (66) 9227-4050. 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: "Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar 

CARLOS RAMON ROMERO JARA como incurso nas sanções do art. 180, 

caput, do Código Penal(...)"

Despacho: Autos nº 7239-55-2015.811.0064 – Cód. 636164Vistos.Defiro 

o requerimento do Ministério Público às fls. 72, pelo que determino a 

citação do réu Carlos Ramão Romero Jara por edital, nos termos do art. 

361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem 

constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informando se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611812 Nr: 2201-33.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 63054280187, Filiação: Maria Jose dos Santos e Altino Batista 

Rodrigues, data de nascimento: 19/04/1975, brasileiro(a), natural de Nova 

Olimpia-MT, solteiro(a), corretor de veiculos, Telefone 9915-2182. 

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: "Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO MATO GROSSO denuncia LUIZ CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS 

como incurso no artigo 14, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003, e requer 

seja a presente recebida e autuada, para o fim de que o denunciado seja 

citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e ss. Código 

de Processo Penal(...)"

Despacho: Autos nº 2201-33.2013.811.0064 – Cód. 611812Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público de fl. 95 e determino a intimação ficta, 

pelo prazo 60 (sessenta) dias, do inteiro teor da sentença de fls. 89/89-v, 

nos termos do artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608229 Nr: 6096-36.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SABINO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 495 de 672



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SABINO VIEIRA, Filiação: 

Dejacir Sabino Vieira e Maria Aparecida do Nascimento, data de 

nascimento: 30/06/1983, brasileiro(a), natural de Presidente Epitacio-SP, 

convivente, pedreiro, Telefone 66-9696-7966. 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: "Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO MATO GROSSO denuncia MARCELO SABINO VIEIRA como incurso no 

artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/2003(...)"

Despacho: Autos nº 6096-36.2012.811.0064 – Cód. 608229Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público à fl. 80, pelo que determino a citação do 

acusado Marcelo Sabino Vieira por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP. Por fim, Considerando o teor do ofício 

circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela I. Desembargadora 

Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como das disposições 

contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se em consideração 

que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) apreendida(s) nos 

autos já foi elaborado, determino seja intimado o Ministério Público, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, manifestar se há algum interesse na 

manutenção do referido armamento vinculado à presente ação penal.Caso 

não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.Cumpra-se, expedindo-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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665106 Nr: 13423-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIC OLIVEIRA FASCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAIC OLIVEIRA FASCINI, Rg: 2160942-0, 

Filiação: Sebastiao Etelvino Fascini e Marilu de Jesus Oliveira, data de 

nascimento: 20/02/1993, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone (66) 9611-1738. 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: "Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO vem denunciar KAIK OLIVEIRA FASCINI e(...) nas iras do artigo 

155, §4º, inciso IV, do Código Penal c/c 244-B, do Estatudo da Criança e 

do Adolescente, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal(...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617224 Nr: 273-13.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN LINHARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN LINHARES DA SILVA, Cpf: 

05487729166, Rg: 2594508-4, Filiação: Elaine Cristina Linhares Aguiar da 

Silva e Agnaldo da Silva, data de nascimento: 16/11/1994, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar 

LAN LINHARES DA SILVA como incurso nas sanções do art. 180, "caput", 

do Código Penal(...)"

Despacho: Vistos, etc.Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação 

pessoal restou infrutífera (fl. 103) e, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 362 do Código de Processo Penal, determino a citação por 

edital do(s) acusado(s) nos termos do art. 361 do CPP.Decorrido o prazo 

do referido edital, o que deverá ser certificado nos autos, caso o(s) réu(s) 

não apresente(em) defesa, não compareça(m) em juízo ou não 

constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, determino, 

desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo 

prazo de 08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.Por fim, depois de 

decorrido o prazo da intimação do edital e caso o acusado não apresente 

resposta à acusação, venham-me os autos conclusos para deliberar 

sobre o pedido de prisão preventiva e quebramento de fiança formulado 

pelo Ministério Público.Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 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

 Intimação da advogada do acusado, Dra. Ellen Márcia Galvão Itacaramby - 

OAB/MT nº 16.989/O, que os autos encontram-se em cartório, pelo prazo 

legal, aguardando apresentação de memoriais.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 671609 Nr: 3970-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Vistos em correição.

Considerando que a recuperanda atingirá o lapso temporal necessário 

(requisito objetivo) à concessão ao benefício da progressão do regime 

fechado para o semiaberto em 15/09/2018 (fl. 75), OFICIE-SE a diretoria da 

Penitenciária Major Eldo Sá Correa, para que apresente, com urgência, o 

atestado de conduta carcerária da reeducanda Leiziane Cristina Pedroso 

de Jesus.

Anoto que deixo de solicitar o exame criminológico, uma vez que se sabe 

do número reduzido de profissionais capacitados para a realização, 

ocasionando, consequentemente, a demora na entrega dos laudos.

 Além disso, considerando que se trata de condenada por crime comum, 

não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para determinar 

a realização do exame.

No mais, OFICIE-SE ao Instituto de Identificação Nacional solicitando os 

antecedentes criminais do sentenciado.

Como o Parquet se manifestou favoravelmente quanto a progressão de 

regime à fl. 76, com o aporte das informações, voltem-me conclusos para 

designação de audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se e cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 624743 Nr: 7197-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES SOUSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONÇA - OAB:7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Executivo de Pena nº: 7197-40.2014.811.0064 - Código: 624743

Recuperando: Antônio Gomes Sousa Neto.

 Visto em correição.

Processo em ordem.

Consigna-se que o calculo de fl.123 já foi homologado e encaminhado 

atestado de pena a cumprir ao recuperando.

Assim, aguarde-se cumprimento de pena, ou eventual requerimento, ou 

juntada de recurso proveniente do e. Tribunal de Justiça, que justifique 

nova conclusão dos autos.

Às providencias.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 639894 Nr: 1459-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/MT

 Ante o exposto, considerando que a recuperanda atingiu o lapso temporal 

necessário para progressão de regime, passo a analisar a possibilidade 

de concessão do regime mais brando.A progressão de regime dar-se-á 

mediante a observância dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme 

dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal. Os requisitos objetivo e 

subjetivo estão presentes para a concessão da progressão de regime, 

pois a recuperanda já cumpriu o lapso temporal necessário para o 

benefício, conforme cálculo de pena anexo, e quanto ao requisito 

subjetivo, verifico que não consta dos autos nenhuma informação que 

desabone a conduta da recuperanda.Assim, restando presentes os 

requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito do 

recuperando, sendo imperativa a sua concessão.Diante do exposto, com 

fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, 

da Lei de Execução Penal, CONCEDO à recuperanda, o benefício da 

progressão do regime fechado para o SEMIABERTO, devendo a apenada 

cumprir as condições que lhe serão impostas devendo ser advertida que o 

descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de 

qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.(...) Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO para cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO, em favor da recuperanda.No momento do 

cumprimento do alvará, a recuperanda deverá informar o endereço onde 

poderá ser encontrado, o que deverá ser CERTIFICADO pelo oficial de 

justiça.Por fim, considerando que o executivo de pena da sentenciada 

está em tramite perante este Juízo apenas pelo fato da apenada estar 

segregada na unidade prisional local, motivo que não persiste mais com a 

concessão da progressão de regime, além da apenada não possuir 

endereço nesta comarca, determino a remessa do presente feito ao Juízo 

competente da Comarca de Campo Verde/MT.Após, proceda-se as baixas 

e anotações necessárias.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a 

recuperanda e a defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 654439 Nr: 3992-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LAVOSIER FEITOZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico planilha de remição por trabalho acostado 

às fl. 158 e planilha de remição por estudo no verso de fl. 158-verso, onde 

o diretor da unidade prisional atesta que o recuperando teria direito a remir 

54 (cinquenta e quatro) dias por trabalho e 04 (quatro) dias por estudo 

dentro da unidade prisional.

Dessa forma, tendo em vista documentos em que atestam que que o 

recuperando teria direito a remir a pena por ter trabalhado e estudado 

dentro da unidade prisional, nos termos do artigo 126, da Lei de Execução 

Penal nº 7.210/84, julgo remidos 58 (cinquenta e oito) dias da pena imposta 

ao recuperado.

Assim, EFETUE-SE novo cálculo de pena, devendo ser computados os 

dias declarados remidos nesta decisão.

Com o aporte do cálculo de pena, intime-se a defesa e dê ciência ao 

Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo 

impugnação, por celeridade encaminhe-se o atestado de pena a cumprir 

ao recuperando e à unidade prisional.

Por fim, considerando que o recuperando atingirá o lapso temporal para 

progressão de regime no segundo semestre desse ano, oficie-se ao 

diretor da penitenciária local solicitando a remessa do atestado de conduta 

carcerária do apenado.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 632623 Nr: 4411-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE OLIVEIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico planilhas de remição por trabalho 

acostadas às fls. 184 e 186, onde o diretor da unidade prisional atesta que 

o recuperando trabalhou 55 (cinquenta e cinco) dias dentro da unidade 

prisional.

 Dessa forma, tendo em vista documentos em que atestam que o 

recuperando trabalhou inéditos 55 (cinquenta e cinco) dias, nos termos do 

artigo 126, da Lei de Execução Penal nº 7.210/84, este juízo julga remidos 

18 (dezoito) dias da pena imposta ao recuperado.

Assim, EFETUE-SE novo cálculo de pena, devendo ser computados os 

dias declarados remidos nesta decisão.

Quanto à informação (fl. 189/190) de que o reeducando não está 

comparecendo ao CAPS-AD, tampouco a este juízo para cumprir as 

condições fixadas às fls. 176/178, este juízo determina sua intimação para 

que apresente a justificativa por escrito no prazo de 05 (cinco) dias.
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Decorrido o prazo supra, certifique-se, colha-se o parecer ministerial e 

voltem conclusos.

Com o aporte do cálculo de pena, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem. Não havendo impugnação, por celeridade encaminhe-se o 

atestado de pena a cumprir ao recuperando e à unidade prisional.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 635532 Nr: 6710-36.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARIO CAMPOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.924-MT

 Diante do exposto, tendo que o recuperando cumpriu integralmente a 

pena prestação pecuniária, ficando pendente o cumprimento da pena de 

serviços à comunidade por mais de 03 (três) anos, com fulcro no artigo 

107, inciso IV c/c art. 109, V c/c art. 113 e art. 115, todos do Código Penal, 

este Estado-Juiz JULGA EXTINTA A PUNIBILIDADE do apenado Alex Mario 

Campos de Souza, no que se refere a pena no que se refere às penas 

restritivas de direito, nos termos do artigo 51 c/c artigo 114, ambos do 

Código Penal.Em consequência, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do recuperando, se por 

outro motivo não estiver preso. Por fim, determino que PROCEDA-SE com o 

recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do 

apenado neste processo, bem como baixas e necessárias anotações, 

conforme determina o art. 1.697, parágrafo único , da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), comunique imediatamente ao 

Cartório Eleitoral desta decisão.Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

cumprido as comunicações de praxe, havendo custas, taxas e multas 

encaminhe o presente feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

para cumprimento do artigo 4º do Provimento nº 15/2017-CM e art. 3º do 

Provimento nº12/2017 da CGJ, caso negativo ARQUIVE-SE os autos 

mediante as formalidades legais.P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 644579 Nr: 5599-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO BESERRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pelo parquet à fl. 42. Para tanto, 

INTIME-SE a defesa para que junte aos autos o relatório referente ao 

quadro médico do recuperando.

 Com o aporte das informações, dê-se nova vista dos autos ao Ministério 

Público.

Às providências.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677041 Nr: 8795-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 . Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva da 

autuada, vez que não houve alteração fática ou jurídica que embasasse o 

pedido.II – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao Ministério Público acerca 

desta decisão.III – Após o aporte do inquérito policial correlato, arquive-se 

o presente feito mediante as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643771 Nr: 4928-57.2016.811.0064

 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): JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT

 : A presente audiência não estava pautada por este magistrado, sendo 

que nesta data está a realizar audiências de minha titularidade em feitos 

da META 02/CNJ. Logo, redesigno para o dia 25 de outubro de 2018, às 

16:45, audiência de continuidade. Anote-se que o réu passa a ser 

assistido pela Defensoria Pública. Saem os presentes intimados, inclusive 

o réu. Requisitem-se as testemunhas de acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 615033 Nr: 5687-26.2013.811.0064

 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): ROSEANE DE JESUS AMADEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 A presente audiência não estava pautada por este magistrado, sendo que 

nesta data está a realizar audiências de minha titularidade em feitos da 

META 02/CNJ. Logo, redesigno para o dia 25 de outubro de 2018, às 

14:45, audiência de continuidade. Considerando que as testemunhas 

Samir e Adevair foram devidamente intimados, fl. 322, porém não 

compareceram, determino seja remetida cópia desta ata e da certidão à 

autoridade policial para fins de crime de desobediência. Ordeno ainda seja 

promovida a condução coercitiva de tais testemunhas. Expeça-se missiva 

para oitivar Rodrigo Cesar Leal, fl. 320. Saem os presentes intimados, 

inclusive a ré. Requisitem/intimem-se as demais testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 615208 Nr: 5867-42.2013.811.0064

 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): JULIO CÉZAR ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado JÚLIO CEZAR ALVES 

PROENÇA, e o faço com fulcro no art. 107, inc. IV, primeira figura, c/c art. 

30 da lei 11.343/06.Proceda com a devolução do valor apreendido, eis que 

não comprovados nos autos ser de origem ilícita.Após a coisa julgada, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643057 Nr: 4400-23.2016.811.0064

 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): FABRICIO EMILIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 A presente audiência não estava pautada por este magistrado, sendo que 

nesta data está a realizar audiências de minha titularidade em feitos da 

META 02/CNJ. Logo, redesigno para o dia 25 de outubro de 2018, às 

15:50, audiência de continuidade. Considerando que as testemunhas 

Dorvalino e Antônio foram devidamente intimados, fls. 87 e 88, porém não 

compareceram, determino seja remetida cópia desta ata e da certidão à 
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autoridade policial para fins de crime de desobediência. Ordeno ainda seja 

promovida a condução coercitiva de tais testemunhas. Considerando que 

o réu saiu intimado, fl. 87, porém não compareceu decreto sua revelia nos 

termos do artigo 367 do CPP. Saem os presentes intimados. Intime-se a 

defesa, via DJE. Requisitem-se as testemunhas de acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 626823 Nr: 8710-43.2014.811.0064

 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): WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, designando para o dia 24 de setembro 

de 2018, às 16:30, audiência de continuidade. Requisite-se o policial. Saem 

os presente intimados, inclusive o réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664900 Nr: 13228-71.2017.811.0064

 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): MAX MANOEL CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808

 Intimação da advogado do réu para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614076 Nr: 4696-50.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Homologo a desistência formulada, dando por encerrada a instrução 

probatória. Intimem-se as partes para apresentação de memoriais. Após 

voltem-me para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333152 Nr: 3964-74.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Intimação do advogado do réu para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675065 Nr: 6984-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, 

THIAGO CESAR SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de José Augusto Barbosa 

de Souza e Thiago Cesar Silveira da Silva, dando-os como incursos nas 

sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifiquem-se os acusados para, em 10 dias, apresentarem defesa 

escrita, devendo serem questionados se possuem advogado constituído e 

condições de constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o 

Defensor Público atuante nesta vara, devendo ser intimado para 

apresentar defesa, independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 668576 Nr: 1368-39.2018.811.0064

 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): FABRICIO DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Homologo as desistências formuladas pelas partes, dando por encerrada 

a instrução probatória. Intimem-se, as partes para apresentação de 

memoriais. Por fim, voltem-me para a sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664777 Nr: 13139-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDF, EDST, SDSC, JVDJ, EVDPV, MJRS, RAR, 

VLPR, SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18974-O/MT, 

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - OAB:21536/O-MT, Armando 

Nunes Matos Júnior - OAB:205898/O, ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT, EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, MURILO SAMORANO MEDINA - OAB:23.367/b, Paulo 

Cesar de Oliveira - OAB:16.686-0, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA 

- OAB:20267

 Certifico que, pela falta de endereço completo das testemunhas arroladas 

pela defesa do réu Jhorny Vieira de Jesus, deixo de expedir os 

respectivos mandados e intimo o advogado, Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB/MT n.º 12.062, a indicar o endereço completo das testemunhas 

Manoel Pereira de Moraes e Maria Xavier de Arruda para viabilizar suas 

intimaçãos, conforme requerido às fls. 300.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664777 Nr: 13139-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDF, EDST, SDSC, JVDJ, EVDPV, MJRS, RAR, 

VLPR, SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18974-O/MT, 

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - OAB:21536/O-MT, Armando 

Nunes Matos Júnior - OAB:205898/O, ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT, EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, MURILO SAMORANO MEDINA - OAB:23.367/b, Paulo 

Cesar de Oliveira - OAB:16.686-0, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA 

- OAB:20267

 Intimação da defesa do réu EMANOEL VINICIUS SDOS PASSOS VANINI 

para tomar ciência da expedição de carta precatória.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674331 Nr: 6329-23.2018.811.0064

 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): ANA KAROLLINA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Dispositivo.I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – Designo para o dia 10 de setembro de 2018, às 

09h00min, para realização de audiência de instrução e julgamento.III – 

Defiro a substituição das testemunhas de defesa Sandra Gonçalves da 

Silva e Jhonatan dos Santos Matos, por Rosalina e Maria J. de Jesus 

Oliveira, conforme requerido em fls. 87/89.IV – Intime-se e requisite-se a 

réu.V – Intimem-se as testemunhas ministeriais, requisitando-os aos seus 

superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º). Dispensada a intimação das 

testemunhas de defesa, conforme informado em fl. 87.VI – Intime-se a 

defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671702 Nr: 4059-26.2018.811.0064

 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 DOUGLAS SANTOS DOURADO, 

WEVERTON DOS SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3.402-B

 [...] .I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – Designo para o dia 21 de agosto de 2018, às 15h00min, 

para realização de audiência de instrução e julgamento.III – Requisitem-se 

os réus.IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus 

superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)V – Intime-se a defesa e o 

Ministério Público quanto a esta decisão.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 648560 Nr: 8918-56.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Certifico, que efetuei diligências e compareci na Avenida São João, nº 

690, no bairro denominado Jd. Santa Bárbara - região da Vila Operária, 

contudo, lá estando no dia 06 de agosto do corrente ano NÃO foi possível 

efetuar a INTIMAÇÃO do denunciado SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA, 

uma vez que não obtive êxito em localizá-lo pessoalmente para tanto, 

sendo que seu genitor, sr. Ademar Adolfo de Oliveira, informou que ele foi 

vítima de latrocínio nesta cidade, no bairro Carlos Bezerra II, no dia 

27/07/2018, vindo a óbito em decorrência desse fato no dia 31/07/2018.

 CERTIFICO outrossim, que em contato telefônico com o Cartório Distrital de 

Vila Operária nesta data confirmei tal fato, tendo a servidora Elizete me 

informado que o óbito está registrado no livro 18, folhas 137, Termo nº 

5326.

Assim, em face da futura extinção da punibilidade, deixo então de 

diligenciar visando a intimação da testemunha Termutes e devolvo o 

Mandado à Divisão Controladora para os devidos fins. Nelson Nunes – 

Oficial de Justiça – matrícula 7380.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666845 Nr: 14921-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADIMIR NEVES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:18454/MT

 Código: 666845

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 95.

Com efeito, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 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.: 665945 Nr: 14137-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROSSETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O

 Código:665945

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Carlos Rosseti Júnior, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a(s) prática(s) da(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) 

Artigo(s) 217-A e Artigo 226, II, ambos do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/2006, pelos fatos constantes na denúncia de 

fls. 04/05.

A denúncia foi recebida em 15/02/2018 (fls. 50/51).

Aportou aos autos pedido de habilitação de assistente de acusação, 

consoante se verifica de fls. 65/66.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, manifestou-se 

pela admissão das assistentes de acusação (fls. 86).

 É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifica-se que deve ser deferido o requerimento de 

habilitação de assistente de acusação de fls. 65, nos termos do Artigo 268 

e seguintes do Código de Processo Penal, uma vez já recebida a denúncia 

e formalmente instaurada a ação penal.

 Registre-se que o fato da ação penal ser pública incondicionada (Artigo 

225, parágrafo único, do Código Penal), não impede o ingresso da vítima 

como assistente no polo ativo, sendo nesse sentido o teor do Artigo 268 

do Código de Processo Penal.

 A doutrina também ensina que “embora o direito de punir seja unicamente 

do Estado e legitimado, para a ação penal, seja o Ministério Público, como 

seu representante, nos casos de ação pública, é cabível a formação de 

litisconsórcio ativo, integrando o polo ativo a vítima do crime”.

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 86, 

DEFIRO o requerimento de habilitação de assistente de acusação de fls. 

65.

 Por fim, deixo de analisar o pedido de fls. 65, parte final (citação por hora 

certa do acusado), tendo em vista que o denunciado foi devidamente 

citado em cartório, consoante se verifica de fls. 76, inclusive, já foi 

designada data para audiência de instrução e julgamento.

 Notifiquem-se.

 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
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 Cod. Proc.: 626941 Nr: 8841-18.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 626941

Vistos etc.

Ante o teor da cota ministerial de fls. 105, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 03/10/2018, às 17h10min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se, observando-se o endereço da vítima fornecido às fls. 105.

 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.: 666607 Nr: 14711-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 14711-39.2017.811.0064 – Código 666607

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: José Pinto de Amorim Filho

Data e horário: terça-feira, 07 de Agosto de 2018, 16h36min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado: Antônio Silveira Guimarães Júnior

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, Advogado Antônio 

Silveira Guimarães Júnior, a vítima e o acusado. Ausentes as testemunhas 

de acusação e de defesa.

 A defesa do acusado desistiu das oitivas de Mercedes Abílio Amorim, 

Cleusa e Sebastiana.

 As partes apresentaram os memoriais na forma do Artigo 403, caput, do 

Código de Processo Penal, conforme mídia anexa.

 Vistos etc.

Permaneçam os autos conclusos para prolação da sentença.

 Às providências. Cumpra-se.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Antônio Silveira Guimarães Júnior

Advogado

José Pinto de Amorim Filho

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671618 Nr: 3979-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVAN DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, ante a ausência do Defensor Público, nomeio o Dr. Geremias 

Genoud Júnior, inscrito na OAB sob o nº 12.387.

Assim, com fundamento no Artigo 22, §§ 1º e 3º, do Estatuto da 

Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil e considerando, ainda, a 

Tabela de Honorários estabelecida pela Seção da Ordem dos Advogados 

de Mato Grosso, conforme remansoso entendimento jurisprudencial (STF, 

RE 160.483, DJU 27.9.85, p. 166.019), arbitro em 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) os honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado 

de Mato Grosso ao advogado nomeado.

Expeça-se certidão, em favor do Advogado Dr. Geremias Genoud Júnior, 

inscrito na OAB sob o nº 12.387.

Outrossim, considerando as declarações da vítima na presente 

solenidade, bem como a natureza do crime, determino o imediato 

encaminhamento da ofendida para a realização de tratamento psicológico 

junto a Equipe Multidisciplinar deste Juízo, pelo tempo que a psicóloga 

entender necessário.

 Por fim, não havendo mais 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 orais em memoriais 

escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias.

Notifique-se a Defensoria Pública para apresentação dos memoriais.

 Saem os presentes intimados.

 Às providências. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672849 Nr: 5072-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT

 (...) ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. retro, 

com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

JOSÉ PINTO DE AMORIM FILHO, devidamente qualificado nos autos, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I - Não 

mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do 

Código de Processo Penal); II - Não frequentar(em) lugares de má-fama 

(boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, do Código de Processo Penal);III – 

Suspensão da posse/restrição do porte de armas.IV – Afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência.V – Proibição do 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672768 Nr: 4997-21.2018.811.0064

 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: ADELICIA DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS REIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4997-21.2018.811.0064 (Código 672768)

Vistos etc.
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Inobstante a manifestação e os documentos carreados às fls. 59/62, 

intime-se a parte requerente para cumprir conforme determinado na 

decisão de fl. 57, carreando aos autos extratos das últimas 03 (três) 

declarações do Imposto de Renda e/ou holerite de rendimento atual, ou 

ainda, para que traga os comprovantes do recolhimento das custas iniciais 

devidas, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça (Artigos 98 e 

99, § 2º CPC).

Em seguida, cumpridas todas as determinações constantes desta 

deliberação, venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

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.: 633207 Nr: 4848-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIMAR DAMAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5.257

 Processo: 4848-30.2015.811.0064 - Código: 633207.

Vistos etc.

 Considerando o parecer do Ministério Público de fl. 69, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/08/2018, às 13h30min.

Notifiquem-se.

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.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista que o causídico Onório Gonçalves da Silva 

Júnior, inscrito na OAB sob o nº 12.992, apesar de devidamente intimado 

via DJE, não compareceu na presente solenidade sem motivo justificado, 

assim, determino que oficie-se à OAB - Mato Grosso - 1ª Subseção de 

Rondonópolis, para que adotem as providências que entenderem 

necessárias.

Assim, ante a ausência do advogado do acusado, embora devidamente 

intimado, redesigno a solenidade para o dia 29/08/2018, às 08h30min.

Ademais, oficie-se à Comarca de Brejo Santo/CE, solicitando urgência no 

cumprimento da missiva, ressaltando-se que o acusado encontra-se 

segregado.

 Sem prejuízo, determino que oficie-se ao Superintende do Sistema 

Prisional de Mato Grosso e ao diretor da Penitenciaria Major Eldo Sá 

Correia – “Mata Grande”, para que adotem as providências necessárias, 

visando o recambiamento do acusado, sob pena de incidirem em crime de 

desobediência.

 Notifiquem-se o acusado acerca redesignação da solenidade.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671225 Nr: 3611-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILTON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:3572-A

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667386 Nr: 412-23.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 667386

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 111, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 112.

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, 08 de Agosto 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661506 Nr: 10149-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO FILIPE DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 661506

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 149, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 150.

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, 08 de Agosto 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637712 Nr: 8509-17.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON VIRGILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992 MT

 Código: 637712

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 227, com as inclusas razões de fls. 

228/231, vez que devidamente certificada a tempestividade às fls. 235.

Assim, 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, 08 de Agosto 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Portaria

PORTARIA N. 206/2018-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 Portaria nº 1006/2018-DRH, que concedeu ao servidor 

Wilian Charly Oliveira, matrícula 32.692, Técnico Judiciário PTJ, 

Movimentação Interna para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, da 

Comarca de Feliz Natal, para esta Comarca;

RESOLVE:

LOTAR o servidor Wilian Charly Oliveira, Matrícula n. 32692, Técnico 

Judiciári o PTJ, na Central de Mandados, a partir desta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 08 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 205/2018-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:

LOTAR a servidora Thaís Soares Pires, Matrícula n. 36706, Analista 

Judiciária PTJ, na secretaria da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais, desde 06 .08.2018, revogando as disposições em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 08 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 01/2018 -

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, MM. Juíza de Direito da 

Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO que no dia08/08/2018 será necessária a mudança da 

sala da Secretaria da Primeira Vara Criminal para outra sala mais próxima 

do Tribunal do Júri;

CONSIDERANDO, também, o transtorno que gerará para os trabalhos, 

mormente pelo fato da necessidade de transportar e realocar todos os 

feitos criminais da referida Vara em local apropriado, que prejudicará, 

sobremaneira, o exercício de qualquer atividade da Secretaria, inclusive 

de atendimento;

CONSIDERANDO, ainda, que o tempo previsto para a referida mudança é 

de apenas 01(um) dia.

RESOLVE:

1 - Suspender o expediente da Secretaria da Primeira Vara Criminal de 

Sinop/MT, no dia 08/08/2018, prorrogados os prazos processuais para o 

dia seguinte que se vencerem na referida data.

2- Publique-se, registre-se, cientifiquem-se e cumpra-se, remetendo-se 

cópias ao Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, à senhora Corregedora Geral da Justiça, à OAB seccional local, 

ao MP e à Defensoria Pública.

Sinop – MT, 08 de agosto de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos - Juíza de Direito

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153451 Nr: 1488-79.2011.811.0015

 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: MAURICIO CECHINATO, FABIANA APARECIDA PUHL 

CECHINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA. EPP, 

JOHN KUDIESS, ODIR JOSE MAZZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, PAULO MAURICIO BRAZ SIQUEIRA - OAB:18.114/DF

 Nos termos do artigo 5º, §3, 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$ 

15.830,57 , a que foi condenado nos termos da referida sentença . Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 7.996,83 para recolhimento 

de guia de custas e R$ 7.833,73 para fins da guia de taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br,link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 ( Custas e 

Taxas Finais ou Remanescente), 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 Comarca aos cuidados da 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153451 Nr: 1488-79.2011.811.0015

 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: MAURICIO CECHINATO, FABIANA APARECIDA PUHL 
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CECHINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA. EPP, 

JOHN KUDIESS, ODIR JOSE MAZZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, PAULO MAURICIO BRAZ SIQUEIRA - OAB:18.114/DF

 Esta INTIMAÇÃO se encontra nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento 

nº 31/2016-CGJ, a que foi condenado nos termos da referida sentença. , 

fica devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85. Valor este referente ao pagamento da (s) guia (s) de custas. Fica 

C I E N T I F I C A D O  d e  q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeirainstancia /custas taxas 

remanescentes ( custas e taxas finais ou Remanescentes) – PRIMEIRA 

INSTANCIA, preencher os campos com o numero único do processo e o 

CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa judiciaria, se houver. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a (s) 

guia (s) (paga (s)) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop, aos 

cuidados da central de Arrecadação e Arquivamento /Contadoria.

Advertência: referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer alteração (ões) em 

virtude do tempo decorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118891 Nr: 11230-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. RIBEIRO ME, EDER RODRIGUES RIBEIRO

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos acerca da restrição RENAJUD realizada às fls. 

183/185, nos termos da decisão de fl. 183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 311360 Nr: 15416-87.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, SAYONARA GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA FERREIRA BORGES - 

OAB:OAB/MT 17.622-E, EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - 

OAB:17110, MARCELO SALVI - OAB:OAB/SC 40.989

 Vistos etc.

 Determino que a parte autora, em 05 dias, colacione nos autos o Edital n.º 

2003/001(9066), em que se estribou o contrato de prestação de serviços 

advocatícios entre as partes, juntamente com os seus respectivos 

anexos, especialmente o anexo “IV”, que trata da remuneração, 

mencionado na cláusula décima oitava.

Desnecessária a manifestação da parte requerida a respeito dos ditos 

documentos, eis que são comuns às partes, de que ela tem plena ciência 

da existência, e ao que tudo indicam produzidos por si.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000655-68.2016.8.11.0015

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:

LAURI ANTONIO BALBINOT (RÉU)

L G MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

GIOVANI ELICKER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000655-68.2016.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 07 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013565-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BATISTA BUENO 25613502234 (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1013565-93.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. POLO PASSIVO:REQUERIDO: DAVID 

BATISTA BUENO 25613502234 CERTIDÃO 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 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. Sinop-MT, 8 de 

agosto de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006202-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1006202-21.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A POLO PASSIVO:REQUERIDO: TERRA VIVA 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CERTIDÃO 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) a 

manifestar-se quanto a certidão id 14526855. Prazo: 15 (quinze) dias. 

Sinop-MT, 8 de agosto de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122884 Nr: 2050-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA, INGOMAR 

ILSON MATTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO que, autorizada pelo Provimento 56/07 – CGJMT e, nos termos 

da decisão de f. (66), encaminho os autos à expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o advogado do autor, para, no prazo de 05 

(cinco) dias enviar, via e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br o RESUMO da petição 

inicial, em documento formato Word, para expedir o edital de citação, EM 

CONFORMIDADE COM O ART. 92 § 1º, DO REGIME INTERNO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INFORMANDO ESTA ESCRIVANIA DO ENVIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163772 Nr: 11692-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PARACATU DE CEREAIS LTDA, 

SILVIO SOARES DE SOUZA, JORGE TADEU ARAÚJO MEIRELLES, JORGE 

LUIZ FERREIRA MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - OAB:, 

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. ANDRADE 

BRITTO - OAB:OAB/MG 60.381, NATALIA ROCHA BARROS - 

OAB:169627, WELLINGTON RODRIGUES NEVES - OAB:128796/MG

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, para retirar a Carta Precatória ( Comarca de 

Uberlândia/MG - conforme petição de fl. 272), para o seu devido 

cumprimento, com a finalidade de proceder a citação.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007311-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA CATARINA CALLEGARO CZECHOWSKI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Parque das Araras, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006709-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Residencial Gente Feliz, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006682-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ARROYO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MORAES DUMBRA OAB - SP214256 (ADVOGADO)

JUVENAL ARROYO LOPES OAB - SP87516 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (RÉU)

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (RÉU)

JANETE DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006682-96.2018.8.11.0015. AUTOR: 

JUVENAL ARROYO LOPES RÉU: MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL, 

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI, JANETE DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de nulidade de instrumento público c/c reparação moral 

com pedido de tutela provisória de urgência que Juvenal Arroyo Lopes 

move contra Maria Antonieta Marques Cabral, Silvia Cristina Giraldelli e 

Janete de Souza. Aduz o autor que é inventariante e herdeiro do seu 

genitor Juvenal Domingos Martins Lopes, e que dentre os bens do espólio 

está a Fazenda Agrotep, localizada no município de Juara-MT, a qual 

possui uma pessoa jurídica para a sua administração, denominada 

Agrotep S/A Agropecuária, registrada na Junta Comercial do Pará. 

Esclarece que recentemente descobriu que vem sendo vítima de 

fraudadores, os quais falsificaram uma procuração pública onde o 

falecido Juvenal outorgou poderes à requerida Silvia para que gerisse a 

empresa Agrotep. Alega que dita procuração foi substabelecida pela 

requerida Silvia para a requerida Janete, a qual promoveu alterações na 

empresa AGROTEP na Junta Comercial, alterando seu quadro societário, 

razão social e, inclusive, transferindo a empresa para a Junta Comercial 

do Estado do Mato Grosso, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim 

de “suspender e bloquear os arquivamentos na JUNTA COMERCIAL DOS 

ESTADOS DO MATO GROSSO E PARÁ, assim como do próprio CNPJ 

(matriz e filiais)”. 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 

através do documento ID 14042612, que às fls. 199vº, do Livro 01, do 

Cartório do Registro Civil e Tabelionato do município de São José do Povo, 

Comarca de Rondonópolis-MT, o Sr. Juvenal Domingos Martins Lopes teria 

comparecido perante o tabelião e outorgado uma procuração pública com 

amplos poderes para a requerida Silvia Cristina Giraldelli gerir a empresa 

Agrotep S.A Agropecuária. Ocorre que o documento ID 14042618 também 

se trata de uma procuração registrada às fls. 199vº, do Livro 01 do 

referido Cartório, o que evidencia a possível fraude narrada na inicial e 

consequentemente a probabilidade do direito do autor. O periculum in mora 

é patente, sendo necessário o deferimento do pedido de tutela de urgência 

a fim de que os requeridos não dissipem os bens de propriedade da 

empresa Agrotep e causem maiores prejuízos ao autor da presente ação. 

Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a “suspensão e 

bloqueio dos arquivamentos na JUNTA COMERCIAL DOS ESTADOS DO 

MATO GROSSO E PARÁ, assim como do próprio CNPJ (matriz e filiais)” da 

empresa Agrotep S.A. Agropecuária, CNPJ 04.971.057/0001-99. Oficie-se 

às Juntas Comerciais dos Estados de MT e PA para que cumpram 

imediatamente a presente ação, procedendo as anotações necessárias. 

Considerando que o Autor não manifestou interesse na realização da 

audiência de conciliação/mediação, determino a citação dos Réus para 

integrarem a relação processual, intimando-os para que se manifestem em 

cinco dias sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. 

Havendo interesse, façam-me os autos cls. para designar audiência de 

conciliação, caso contrário, ficarão os réus advertidos de que o prazo 

para a contestação tem início a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias 
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concedidos para sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação 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)

 

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 

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

Intimação 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)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação e intimação, no bairro Lisboa, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011695-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI JOSE DAGHETTI (RÉU)

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (RÉU)

MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do banco/autor para que manifeste o que entender de 

direito com relação ao montante depositado nos presentes autos no prazo 

de cinco dias. Ainda, para que proceda a baixa do gravame inserido no 

caminhão Ford Cargo, chassi 9BFZEANE9DBS10812, placa OBS-9198, e 

também a baixa da hipoteca cedular de primeiro grau registrada sob o nº 

R-02-23.241, do imóvel matriculado sob o nº 23.241, do CRI de Sinop, tudo 

no prazo de 30 dias, conforme determinado na sentença.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007763-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND OAB - MT0016696A-B 

(ADVOGADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007763-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLI DE 

PAULA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc... Compulsando os 

autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada para o Juízo da 6ª 

Vara Cível local, sendo o processo equivocadamente distribuído perante 

este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, determino a redistribuição do 

presente feito à 6ª Vara Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 08 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARIA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, 

recolha as guias disponíveis no site do TJ/MT, sendo guias - Certidão de 

Processo em tramitação - sem busca, juntando-a aos autos para posterior 

expedição de certidão para fins de averbação da penhora realizada nos 

autos.

Intimação 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)

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006040-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR BUGHAY (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Menino Jesus, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 
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bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, visto que o correio não faz entregas naquela localidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013446-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOAO SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

Autos n° 1013446-35.2017.8.11.0015 - 3ª Vara Cível. Parte Requerida: 

NERI JOÃO SILVA. CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO Certifico que em 

cumprimento ao mandado extraído dos autos supra identificado, dirigi-me 

na Rua dos Ciclames, 147, no Bairro Jardim Primaveras, nesta cidade de 

Sinop, local em que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, NERI JOÃO SILVA, por não encontrá-lo, sendo 

informado no local pelos inquilinos, Simone, Guilherme e Karoline que 

desconhecem a requerida e nada souberam informar a seu respeito, 

procurei pelo proprietário do imóvel, Sr. Paulo, o qual afirmou que o 

requerido se mudou dali há aproximadamente um ano sem deixar endereço 

certo e nada mais soube informar a seu respeito ou de seu atual 

paradeiro. Diante do exposto devolvo o mandado para que a parte autora 

informe o endereço atual da parte requerida, haja vista que pelo endereço 

declinado e pelas informações colhidas, a parte requerida, Neri João Silva, 

mudou-se e atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido. Dou fé, 

Sinop, 06 de agosto de 2018. OTAIDE AMADOR MARCON Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005802-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM BRANDAO BLOS (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Residencial Sabrina I, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número 

do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo 

transcrita. Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme instrumento de protesto de ID. 13559739, defiro a liminar e, 

consequentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007477-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LANZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO MARCELO WINTER (TESTEMUNHA)

ELEN A SOUZA DE PAULA MATRICARDI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007477-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: VANDERLEI LANZ 

Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia 

de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme 

deprecado, designo audiência para o dia 16/10/2018 às 15:00 horas. 

Tratando-se de testemunha arrolada pelo Ministério Público, a intimação 

será feita via judicial, nos termos do art. 455, § 4º, IV do CPC. 

Comunique-se ao juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184399 Nr: 5473-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PEREIRA LOPES, NÚCLEO DE PRÁTICA 

FORENSE E ESTÁGIO DA UNIC SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte devedora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

327,64 , a que foi condenado nos termos da referida sentença de folhas . 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 244,95 para 

recolhimento de guia de custas e R$ 82,69 para fins da guia de taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br,link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 ( Custas e 

Taxas Finais ou Remanescente), 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 Comarca aos cuidados da 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221959 Nr: 841-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVANI JULIO MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART RODRIGO PERTUZZATTI, SAMARA 

SAGGIN PERTUZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 Intimar o advogado do autor Dr. ALLAN LOPES CARRASSA para que no 

prazo de cinco dias junte aos autos a matrícula do imóvel indicado a 

penhora, para posterior expedição do termo de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166399 Nr: 1209-59.2012.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO LUIZ 

LTDA, INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Certifico ainda, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, 

VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Requerida, para manifestar-se acerca dos Embargos 

de Declaração apresentado pelas Autoras no prazo de 05( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219639 Nr: 18074-89.2014.811.0015

 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: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco ) dias, acerca da petição e documentos de fls.111/116 referente ao 

cumprimento do acordo formalizado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 1318-78.2009.811.0015

 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: DEALMIR SALVADORI, ALMIR SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ROMANO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216/MT, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - 

OAB:5346-B/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.596/614, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado dos Apelados, para apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83292 Nr: 751-18.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS BEZERRA DA SILVA, MARIA DA PENHA 

MENDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO INÁCIO DA SILVA, JOSE RAMIRO DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) dos Credores, para manifestar-se no prazo de 10(dez ) 

dias acerca da certidão negativa de penhora lavrada pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls.418, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007752-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGDA GEANE BARBOSA DA SILVA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007752-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: INGDA 

GEANE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, 

etc... Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

endereçada para o juízo da 6ª Vara Cível local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à 6ª Vara Cível 

desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 08 de 

agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007771-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES MARIA SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND OAB - MT0016696A-B 

(ADVOGADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007771-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MIRTES 

MARIA SULZBACHER REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para o Juízo da 6ª Vara Cível local, sendo o processo equivocadamente 

distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, determino 

a redistribuição do presente feito à 6ª Vara Cível desta Comarca. Baixas 

de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 08 de agosto de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007630-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGATHA MALAGUTTI FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007630-38.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para regularizar a representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando o devido instrumento procuratório conferido a Dra. 
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Renata Martinez Galdão de Albuquerque, bem como recolhendo as cuistas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007841-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SCHMITT CRESPO (REQUERIDO)

CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007841-74.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163479 Nr: 11388-86.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES PARRON LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO-MAX IMPLANTES, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada, conforme fls. 

435, entretanto deixou transcorrer o prazo sem pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 440 em 

nome do executado ORTO-MAX IMPLANTES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP – CNPJ: 05.527.514/0001-13 até o limite do 

crédito exequendo R$ 44.361,38 (quarenta e quatro mil trezentos e 

sessenta e um reais e trinta 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.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167417 Nr: 2280-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALIMED - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MAGNO SPECIAN - 

OAB:16.033-A, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4367-MT, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada as fls. 162, 

entretanto deixou transcorrer o prazo sem pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 218/219 em 

nome do executado TALIMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –CNPJ: 

02.491.081/0001-03 até o limite do crédito exequendo R$ 9.607,53 (nove 

mil seiscentos e sete reais e cinquenta e três centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193731 Nr: 15499-45.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de determinar o cancelamento da fatura, com 

vencimento em outubro/2013, no importe de R$50,96 (cinquenta reais e 

noventa e seis centavos).Por fim, diante da sucumbência reciproca, 

condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC de 2015), devendo cada parte 

arcar com 50% (cinquenta por cento) da aludida verba. Transitada esta 

em julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247998 Nr: 17117-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENY ORMAY NIEDDERMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, HDI SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, PAULA MENDES FARIAS MELLO DE ARAUJO - 

OAB:176951/RJ, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 Ante a certidão de fls. 387, nomeio como novo perito o expert AURÉLIO 

STEGLICH, neurocirurgião, que poderá ser encontrado na Avenida das 

Itaúbas, 1952, esquina com Rua dos Buritis, Jardim Botânico, Sinop/MT, 

telefone nº (66)99673-3200, o qual deverá cumprir o encargo, 

independentemente de compromisso, nos termos da decisão de fls. 

371/372.

Cumpra-se com urgência uma vez que se trata de processo inserido nas 

metas da CNJ e com prioridade de tramitação (idoso).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256412 Nr: 1637-02.2016.811.0015

 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: BRUNNATH TRANSPORTES LTDA ME, ELSON NEI DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SCANIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TAVARES REIS - 

OAB:40787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 119.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 256412 – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE 

CARÊNCIA E MANUTENÇÃO DE POSSE movida por BRUNNATH 

TRANSPORTES LTDA ME em face de SCANIA BANCO S.A.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos requerentes, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244514 Nr: 14768-78.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO BOTTINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PASQUALETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16648/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 460 a 475 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte REQUERIDA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117749 Nr: 10054-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENÇON & SILVA LTDA - RUMO NORTE 

TRANSPORTES, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

 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: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução às 

fls. 34 e 36, inclusive opuseram Embargos à Execução que foram julgados 

improcedentes (fls. 130/150), entretanto, até o presente momento não 

efetuaram o pagamento do débito. Destarte, cabível a penhora de ativos 

financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do 

dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme 

dispõe o art. 853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo 

procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 

A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros 

(fls. 94/97) em nome dos executados LORENCON & SILVA LTDA – RUMO 

NORTE TRANSPORTES – CNPJ nº 08.985.305/0001-01 e BRUNO 

HENRIQUE DA SILVA LORENÇON – CPF nº 352.465.698-61, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 82.583,32 – oitenta e dois mil quinhentos e oitenta e 

três reais e trinta e dois centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90864 Nr: 8196-87.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI HENDGES GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 58) em nome da 

executada ROSELI HENDGES GARCIA DE ANDRADE – CPF nº 

626.941.031-20, até o limite do crédito exequendo (R$ 869.362,45 – 

oitocentos e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e 

quarenta e cinco centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180419 Nr: 1247-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 88/89) em nome do 

executado ODAIR FORMIGONI – CPF nº 650.634.301-04, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 18.025,38 – dezoito mil vinte e cinco reais e trinta 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, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 88.

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108323 Nr: 690-89.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO AFONSO PONTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada, conforme 

certidão de fls. 197, entretanto deixou transcorrer o prazo sem pagamento 

do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 198/199 em 

nome do executado ARTEMIO AFONSO PONTELLO – CPF: 589.035.699-20 

até o limite do crédito exequendo R$ 3.618,79 (três mil seiscentos e 

dezoito reais e setenta e nove centavos), o que faço com fulcro no artigo 

854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

para análise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273870 Nr: 12306-17.2016.811.0015

 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 PAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LOPES VITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:MT/O 17919

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 164. Em consequência, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código 

12306-17.2016.811.0015 – Ação de Busca e Apreensão movida por 

BANCO PAN S/A em face de RAIMUNDO NONATO LOPES VITAL.

Sem custas remanescentes, na forma do art. 90, §3º, do CPC.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163499 Nr: 11409-62.2011.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. DE NOVAES & CIA LTDA - ME, JOAQUIM 

ARCANJO DE NOVAIS, WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 113, uma vez que já foi diligenciado no sistema 

BACENJUD. Em consulta ao Sistema Apolo, verifico a existência de 

endereços do requerido, quais sejam:

1. Rua Santo Afonso, nº 381, Penha, São Paulo/SP;

2. Rua Treze de Junho, nº 288, Centro Norte, Cuiabá/MT;

3. Rua 262, QDC, LT1 - 16AP 404, BL1 C, Setor Leste Universitário, 

Goiânia/GO;

4. Rua Maranhão, QUADRA 69, L 22, C1, Jardim Guanabara, Goiânia/GO;

5. Avenida JK, nº 2475, Vila Santa Maria, Anápolis/GO;

 6. Avenida dos Ingás, nº 4183, Jardim Palmeiras, Sinop/MT;

Desta forma, expeça-se carta de citação para os endereços acima 

informados, nos termos da decisão de fls. 49.

Restando infrutífera as diligências, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179750 Nr: 538-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE SIMONE DEPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 41, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas 

as possibilidades de obter a localização do endereço dos requeridos.

Assim, diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços, através do 

Sistema de Convênios do TJMT e Siel.

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de fls. 21.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218114 Nr: 17062-40.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANI CORDEIRO FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 (...) Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

conforme certidão de fls. 214, nos termos do artigo 1.023 do CPC. 

Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não existir 

qualquer contradição na sentença objurgada, já que fundamentada nos 

elementos constantes dos autos. Oportunamente, insta registrar que o 

recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão ou 

reexame de matéria já decidida, mas sim para sanar eventuais 

contradições, omissões ou obscuridades, além de possíveis erros 

materiais. Nesse diapasão, no caso em apreço, a sua interposição não 
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merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 

do CPC, pretendendo a embargante, em verdade, rediscutir questão já 

analisada, apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida intenção 

de modificar o conteúdo da decisão. Neste ponto, verifico que a sentença 

embargada dispensou a realização das provas testemunhal e pericial 

pleiteadas pela embargante, uma vez que, pela análise das leis e das 

disposições contratuais, foi possível decidir a respeito da legalidade dos 

encargos contratuais. Ademais, constou que as provas pugnadas não 

eram essenciais e não influenciariam na decisão de mérito, sendo 

suficiente a prova documental apresentada no processo. O artigo 355, 

inciso, I, autoriza o Juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a 

matéria for unicamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na 

instrução probatória, como é o caso dos autos, eis que verificou que as 

provas pugnadas não eram pertinentes para a formação da convicção 

deste Juízo. Ademais, não há qualquer contradição na sentença, haja 

vista que a sua fundamentação está de acordo com a parte dispositiva. 

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por 

não haver qualquer contradição a ser sanada na sentença de fls. 

193/206, que permanece na integra, tal como foi lançada. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162549 Nr: 10329-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATALINK - COMÉRCIO E REPRES. DE SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEREIRA ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

DATALINK – COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA 

LTDA em face de TEREZINHA PEREIRA ABEGG.

Às fls. 89/90, a parte executada comprovou o pagamento da última 

parcela avençada no acordo firmado entre as partes (fls. 70/72). Assim, 

às fls. 94, o exequente se manifestou concordando que todas as parcelas 

foram pagas pela executada.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, promova-se a baixa da penhora dos ativos 

financeiros realizada às fls. 53/55.

Após, pagas as custas pela executada, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180944 Nr: 1812-98.2013.811.0015

 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: WILLIAN MIRANDA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, LUIZ CARLOS DAPPER - OAB:, MANOELA DE SÃO 

JOSE RAMOS - OAB:21250-O, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

sobre petição e certidão de óbito de fls. 101/102.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198643 Nr: 1525-04.2014.811.0015

 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: MADEIREIRA SANTA CRUZ LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., 

RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A, RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ANGONESE KOLB - 

OAB:OAB/RS 72.932, FELIPE QUINTANA DA ROSA - OAB:RS56.220, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, PEDRO HENRIQUE DE 

PAULA CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 208 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA e as Requeridas RODOBENS 

CAMINHÕES CUIABÁ S/A , CNPJ 03.005.212/0005-83 E RODOBENS 

CAMINHÕES CUIABÁ S/A, CNPJ 03.005.212/0001-50, para manifestarem 

em cinco dias sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 495 Nr: 484-32.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FUMIO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO PACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 

-OAB/ MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em quinze dias manifestar sobre EXCEÇÃO de fls. 118 a 

120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278172 Nr: 14947-75.2016.811.0015

 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: DILSON MATTOS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RCI BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PRADO - OAB:OAB/MT 

21811-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O valor da causa corresponde à soma dos pedidos de dano material 

e do dano moral(...)Desse modo, o pagamento das custas processuais e 

taxa judiciárias remanescentes deverá ser realizado em 03 (três) parcelas 

mensais e sucessivas, devendo a 1ª (primeira) ser paga até o dia 

30/08/2018 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, ficando 

advertido de que a ausência de pagamento de quaisquer das parcelas 

ensejará a extinção do processo sem julgamento do mérito(...)No tocante 

ao pedido de tutela de urgência, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar a quitação do débito negativado, uma vez que 

os relatórios das parcelas pagas constantes às fls. 23/24 se referem a 

contrato diverso do discutido nos autos, ou seja, contrato nº 

20021963615, enquanto o correto é o nº 0000432002196361, sob pena de 

indeferimento do pedido(...) designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 11/10/2018, às 15h, 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 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, 

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, bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (...).Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(...).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90864 Nr: 8196-87.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI HENDGES GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 90864

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.: 117749 Nr: 10054-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENÇON & SILVA LTDA - RUMO NORTE 

TRANSPORTES, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

 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: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 Código nº 117749

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167417 Nr: 2280-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALIMED - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MAGNO SPECIAN - 

OAB:16.033-A, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4367-MT, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Código nº 167417

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108323 Nr: 690-89.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO AFONSO PONTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 Código n.º 108323

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. 198/199, com 

relação à pesquisa de veículos registrados em nome do executado 

ARTEMIO AFONSO PONTELLO - CPF nº 589.035.699-20, 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.

Sendo infrutífera, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos 

de fls. 199.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163479 Nr: 11388-86.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES PARRON LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO-MAX IMPLANTES, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Código n.º 163479

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 06/08/2018, no valor de R$ 513,01 (quinhentos e 

treze reais e um centavo).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210243 Nr: 11191-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA PATO BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELYN NAIANA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

MADEIREIRA PATO BRANCO LTDA em face de SUELYN NAIANA 

GIACOMELLI alegando ser credor da executada da importância de R$ 

41.750,00 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta reais), representado 

por 11 (onze) cheques (fls. 17/27). Recebida a inicial (fls. 35), às fls. 41 

foi citada a executada. Às fls. 53 foi certificada a impossibilidade de 

penhora de bens da executada. A exequente foi intimada a apresentar 

planilha com o cálculo atualizado do débito, deixando transcorrer o prazo 

“in albis”, conforme certidão de fls. 61. Intimada pessoalmente, a 

exequente quedou-se inerte. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 02 (dois) ano e 05 (cinco) meses, por inércia da 

parte autora que, devidamente intimada a providenciar o andamento do 

feito, deixou de providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, 

caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto, 

consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO 

AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO 

ART. 267, III e § 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica 

de atos de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em 
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julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276004 Nr: 13699-74.2016.811.0015

 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIMAR COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 71.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 13699-74.2016.811.0015 – Ação de Busca e Apreensão, 

movida por BANCO BRADESCO S.A. em face de JUSSIMAR COMIN 

BRASILEIRO.

Revogo a liminar de fls. 44/45.

Promova-se a baixa da restrição judicial anotada no prontuário do veículo 

(fls. 64/67).

Após, transitada esta em julgado, pagas as custas, pelo requerente, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC no que concerne as custas processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242877 Nr: 13872-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAL IND. E COM. DE MAD. LTDA, GILMAR ANTONIO 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Intime-se a parte requerida para regularizar a representação processual, 

no prazo de 10 (dez) dias, juntando instrumento procuratório que outorgue 

poderes específicos para transigir ao advogado Dr. Dalton Adorno 

Tornavoi, sob pena de não homologação do acordo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211507 Nr: 12152-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON RODRIGUES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO 

ITAÚ S/A em face de ILTON RODRIGUES DE MATTOS alegando ser credor 

do executado da importância de R$ 7.432,29 (sete mil quatrocentos e trinta 

e dois reais e vinte e nove centavos), conforme contrato de fls. 23/30. 

Recebida a inicial (fls. 42), às fls. 47 foi citada a parte executada. Às fls. 

56 foi certificada a impossibilidade de penhora de bens do executado, 

sendo a parte exequente intimada para se manifestar (fls. 57), deixando 

transcorrer o prazo sem manifestação. Intimada pessoalmente, a 

exequente quedou-se inerte. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, por inércia da parte 

autora que, devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, 

deixou de providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, 

caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto, 

consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO 

AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO 

ART. 267, III e § 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica 

de atos de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102357 Nr: 9355-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ZANETTE, MICHELE DE MARQUES 

ZANETTE, ACELITO ZANETTE, DARCI DE ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 206/207.

Intimem-se os executados para cumprirem a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito. A intimação deve ser feita por carta com 

aviso de recebimento, conforme disposto no art. 513, §4º, do CPC.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198075 Nr: 1064-32.2014.811.0015

 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: THIAGO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAMILTON RIBEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Indefiro o pedido de fls. 185/186, uma vez que a ação foi movida contra a 

pessoa física de JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ e a empresa SET 

IMOBILIÁRIA, não possui legitimidade para suceder o requerido, consoante 

dispõe o art. 110, caput, do CPC: “dar-se-á a sucessão pelo seu espólio 

ou pelos seus sucessores”.

Assim, tendo em vista a petição de fls. 192/194, determino a intimação do 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, nos termos 

do art. 690, caput, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249439 Nr: 17951-57.2015.811.0015

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER LEONARDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerente, às fls. 83, 

alegando que houve erro material na sentença prolatada às fls. 78/80, uma 

vez que houve a rescisão contratual, com a consolidação do domínio e 
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posse plena do veículo objeto da ação, quando na verdade deveria ter 

havido a resolução contratual. DECIDO. Conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 84. 

Compulsando os autos, verifico que não há omissão na sentença de fls. 

78/80, uma vez que a rescisão contratual é a consequência jurídica do 

inadimplemento contratual, de forma que o saldo devedor remanescente é 

plenamente exigível. Nesse sentido: (...) APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE COM A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E RESCISÃO DO 

CONTRATO. POSSIBILIDADE. Correta a sentença que julgou procedente a 

ação de busca e apreensão e consolidou a posse em poder do autor e 

declarou rescindido o contrato. APELO IMPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 

70073650756, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 28/09/2017). Assim, diante do 

exposto e com tais considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM 

OS REJEITO, por não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade 

e/ou erro material passível de ser sanado no decisum de fls. 78/80 que, 

destarte, permanece na íntegra, tal como foi publicado. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234459 Nr: 8383-17.2015.811.0015

 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: BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desentranhe-se o pedido de fls. 56/57, uma vez que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica deve ser anotado no 

distribuidor. Proceda a Sra. Gestora de acordo com o artigo 1228 da 

CNGC.

Após, voltem-se os autos conclusos.

Intime-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

 Código n.º 160525

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 06/08/2018, no valor de R$ 2.163,78 (dois mil, 

cento e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), das contas de 

Mario Belimcanta e R$13,71 (treze reais e setenta e um centavos) das 

contas de Wagner Belimcanta.

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170217 Nr: 5291-36.2012.811.0015

 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: SEVERINO LUIZ MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO DE SOUZA 

PEREIRA ROLIM - OAB:OAB/MG 822-A

 Código nº 170217

Defiro o pedido de fls. 202, designando a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/08/2018, às 13h30min, a ser realizada de forma 

conjunta com os autos Código Apolo nº 169589.

Intimem-se.

Sinop/MT, 08/08/2018

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202655 Nr: 5053-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI JOSÉ CHIARELLO, LUCIANI PRANTE CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCOAL ELISEU DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVALDO ALVES MENEZES 

- OAB:4271/MT

 DECISÃO: “Converto os debates orais em alegações escritas, 

concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte, 

saindo devidamente intimadas para tanto.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007514-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILANY LOPES ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007514-32.2018.8.11.0015 Inicialmente, 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 documento incluso no Id 

14427458. Ademais, verifico que a requerente propôs a demanda em face 

de Itaú Unibanco S.A, representando a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A, com fundamento no artigo 7º da Lei nº 6.194/74 

dada pela Lei nº 8.441/92. Todavia, não comprovou que o Itaú Unibanco 

S.A é integrante do consórcio do Seguro DPVAT, a fim de responder 

solidariamente pelo pagamento da indenização. Outrossim, verifica-se que 

a requerente alega estar acometido por invalidez permanente em razão do 

acidente automobilístico ocorrido em 07/07/2017, sustentando que possui 

o direito de receber o valor integral do seguro obrigatório. Ocorre que a 

indenização por invalidez permanente obedece ao grau da lesão e, 

portanto, o requerente deverá juntar laudo médico demonstrando o grau e 

extensão da invalidez, de acordo com a tabela da SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados, de modo a demonstrar qual o valor 

a que faz juz. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA SEGURADORA – REJEITADA – COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – 

DESNECESSIDADE – REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A 

TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO 
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MONETÁRIA DA DATA DO EVENTO DANOSO – REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS – DESDE QUE COMPROVADAS – RECURSOS DA 

RÉ/SEGURADORA E DO AUTOR/SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDOS. 

Qualquer seguradora que participa do convênio estabelecido com a 

FENASEG pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. A mera insatisfação das partes em 

relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar 

a realização de nova prova pericial, quando aquela se presta à finalidade 

a que se destina. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez. Inteligência da Súmula n.º 474/STJ.“Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso” (STJ – 3ª Turma - AgRg no AREsp 

46.024/PR – Rel. Min. Sidnei Beneti – Julg. 16/02/2012).De acordo com o 

art. 3º, inc. III, da Lei nº 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o 

montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).” (Ap 120844/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) Desse modo, intime-se a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, corrigir o polo passivo da ação, bem como apresentar laudo 

médico demonstrando o grau e extensão da lesão, de acordo com a tabela 

da SUSEP, para fins do recebimento do seguro obrigatório pretendido. Por 

fim, intime-se a parte autora para, no mesmo prazo, regularizar a 

representação processual, juntando procuração que outorgue poderes à 

advogada Dra. Bianca Larissa Sbruzzi Pazeto, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007632-08.2018.8.11.0015

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:

OSWALDO SILVA (EXECUTADO)

ISABEL AMOROSO E SILVA (EXECUTADO)

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007632-08.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175235 Nr: 10800-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ CORDEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDIR DE ARRUDA 

MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:10

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 (dez) DIAS

AUTOS N.º 10800-45.2012.811.0015 - Código: 175235

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: BRAZ CORDEIRO DE SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR/NOTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do 

inteiro teor da r. SENTENÇA proferida(o) pelo juízo, nos autos 

supramencionados, a seguir transcrita.

 CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA , declarando sua 

incapacidade civil para práticas de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e Art. 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil nomeando como seu(a) curador(a) BRAZ 

CORDEIRO DE SOUZA, em conformidade com a r. sentença, a seguir 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. BRAZ CORDEIRO 

DE SOUZA ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO de 

CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA, alegando, em síntese, que é genitora 

do interditando, o qual apresenta quadro de dificuldade intelectual e não 

possui capacidade para exercer os atos da vida civil e expressar sua 

vontade. Assim, requer a decretação da interdição, com sua nomeação 

como curador. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/27. Recebida 

a inicial, foi designada audiência de interrogatório, sendo o genitor 

nomeado como curador provisório (fl. 28). Na audiência de interrogatório, 

o interditando respondeu aos questionamentos. Na sequência, foi 

nomeado curador especial e concedido prazo para impugnação (fl. 33/35). 

O curador especial apresentou impugnação (fl. 36/38). O Ministério Público 

formulou requerimentos (fl. 40). À fl. 41 foi nomeado perito judicial e 

determinada a solicitação de informações acerca de bens em nome da 

interditanda. O Cartório de Registro de Imóveis indicou a inexistência de 

bens imóveis (fl. 47). As partes não foram localizadas para serem 

intimadas da data da perícia (fl. 57). A parte autora requereu a designação 

de nova perícia (fl. 58/59), sendo o pleito deferido (fl. 60). Após 

diligências, às fls. 83/85 aportou aos autos o laudo pericial. A parte autora 

requereu a procedência dos pedidos (fl. 86). O curador especial não se 

opôs ao laudo pericial (fl. 87). O Ministério Público manifestou-se pela 

decretação da interdição de Claudinéia Rodrigues de Souza, com a 

nomeação do requerente como curador (fls. 88/89). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo 

desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que a prova pericial produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, razão pela qual, passo ao julgamento do feito 

no estado em que se encontra. A interdição constitui-se em instituto 

jurídico que visa a proteção das pessoas incapazes, bem como de seu 

patrimônio, de eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que 

atuará substituindo ou completando a vontade do interditando, conforme 

os limites da curatela. Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é 

uma medida de proteção consistente em declarar, o poder judiciário, que 

em determinada pessoa não se verifica o pressuposto da plena 

capacidade para prover seus próprios negócios, falha que a inibe da 

prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre 

que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência houve a revogação da previsão legal de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. Confira-se a nova 

redação do artigo 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 
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13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, dispõe o 

artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem 

direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do 

referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o novo Diploma 

Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese, temos o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de fls. 83/85, em resposta aos quesitos, atestou que Claudinéia 

Rodrigues de Souza é portadora de atraso no desenvolvimento mental 

compatível com o CID F72.9 – retardo mental grave, o que impossibilita a 

mesma de administrar seus bens, reger sua vida e manifestar sua 

vontade. Consta, ainda, que o quadro clínico é irreversível. Cabe salientar, 

ainda, que o laudo pericial realizado por perito indicado por este juízo não 

foi impugnado pelas partes. Ademais, o laudo de fl. 11 corrobora as 

alegações iniciais, indicando que a interditanda é incapaz para os atos da 

vida civil. Outrossim, confirmando a incapacidade civil da interditanda, em 

audiência de interrogatório ela respondeu às perguntas de forma singela, 

indicando que não estuda, não assiste televisão, não faz compras sozinha 

e que tem amigas (fl. 35). Destarte, as provas contidas nos autos indicam 

que a interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. 

Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, 

havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade da 

interditanda para a prática dos atos da vida civil, visto que o laudo pericial 

concluiu que a mesma é desprovida de capacidade de fato, sendo 

aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de 

legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva 

nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, 

inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição 

pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes 

ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se encontra 

abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a 

quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No presente 

caso, o requerente é genitor da interditanda (fl. 10), portanto, possui 

legitimidade para pedir a interdição e ser nomeado curador, nos termos 

dos supracitados dispositivos. Por fim, verifica-se que a inexistência de 

bens de propriedade da interditanda, razão pela qual dispenso a 

prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.767, 

inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como seu curador 

Braz Cordeiro de Souza, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local (01 (uma) vez) 

e no órgão oficial (03 (três) vezes), com intervalo de 10 (dez) dias. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Pessoas competente para 

averbação e inscrição da interdição, bem como termo de curatela 

definitiva. Após o compromisso, cientifique-se o(a) curador(a) de que 

alguns atos só poderão ser praticados com autorização deste juízo (art. 

1.774 c/c arts. 1.748 e 1.749, do CC). Adotadas as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elair Fátima Veiga da 

Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), conferi e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271928 Nr: 11026-11.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACC, GCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PIRES DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:43.592, MARCO AURELIO DE ANDRADE 

FERNANDES - OAB:46.376

 CERTIFICO, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autor para que providencie 

o comparecimento do(a)Requerente, perante este Juízo e respectiva 

escrivania, para assinar o Termo de Guarda expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190542 Nr: 12006-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAP, VAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte 

autor para que manifeste nos autos, no prazo legal, quanto a petição e 

documentos de fls. 57/71, em conformidade com o item 04 do despacho de 

fl. 36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261438 Nr: 4555-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDM, ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061/OBA/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, por conseguinte, concedo a guarda da adolescente Aline Cardoso 

Mota à sua genitora Silvana Cardoso de Mello , ainda, condeno o requerido 

Alcides Ramos da Mota a pagar mensalmente a título de alimentos à filha, a 

importância correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário 

mínimo, até o 10º dia útil do mês, devendo ser entregue em mãos ou 

depositado em conta bancária que deverá ser informada pela requerente. 
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Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição de necessidade 

financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a gratuidade da justiça e 

condeno-lhe ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, 

certificado o trânsito em julgado, expeça-se termo de guarda e, em 

seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 311359 Nr: 15415-05.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDSDS, JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROXILENE DE SOUZA ROCHA 

COVARI - OAB:20919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TEIXEIRA 

BORGES - OAB:11471-A/MT

 Cp Execucao Alimentos Artigo 733 ME158

Prazo para cumprimento:30

Juízo Deprecado:Denise/MT

Valor Principal: 471,20

Honorários fixados:

Débito atualizado:

Custas processuais:

Total para pagamento:

Período:03/2017 a 04/2017

Conta bancária:

Banco:

Agência:

Despacho/decisão: Cópia em Anexo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 212905 Nr: 13374-70.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:OAB/PR 45.291

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar 

o advogado Dr. Guilherme Calvo Cavalcante, a proceder a devolução 

destes autos, nos termos do Art. 234 § 2º do Código de Processo( Se, 

intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, 

perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213764 Nr: 13995-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:OAB/PR 45.291, JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16953-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSÉ DOS 

SANTOS - OAB:17.597

 Certifico, para os efeitos de direito e, em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar 

o advogado da parte Autora, Dr. Guilherme Calvo Cavalcante, a proceder 

a devolução destes autos, nos termos do Art. 234 § 2º do Código de 

Processo( Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo).

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 9904-41.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA GARCIA

 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: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte Requerente, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, promova a juntada da planilha de cálculo 

atualizada, para posteriormente proceder a expedição de ofício 

requisitório/RPV.

Sinop-MT, 08 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229472 Nr: 5300-90.2015.811.0015

 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: COMPENSADOS TIGRE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO 

GROSSO - IPEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/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, 08 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105026 Nr: 12115-50.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENCATO E MENCATO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,98, a que foi condenado nos termos da referida sentença . Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 para recolhimento de 

guia de custas e R$ 130,13 para fins da guia de taxas. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br,link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais 

ou Remanescente), 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 
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único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca aos cuidados da 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117614 Nr: 9951-78.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS SINOP 

LTDA., GRACIELE APARECIDA TANCHELLA, MONICA WENDT CASARIN, 

VILSON JOSE SCHNEIDER, VANESSA WENDT CASARIN, YARA NEIDE 

FAGUNDES DAHMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) Executada(s), para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 690,99 , a que foi condenado nos termos da referida sentença . 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85para 

recolhimento de guia de custas e R$ 314,14 para fins da guia de taxas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br,link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 ( 

Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 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 Comarca aos 

cuidados da CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007691-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AASHB - ASSOCIACAO ATLETICA SINOPENSE DE HANDEBOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007691-93.2018.8.11.0015 AUTOR: AASHB - ASSOCIACAO ATLETICA 

SINOPENSE DE HANDEBOL RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pela 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SINOPENSE DE HANDEBOL (AASHB) em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz a inicial que “em 29 de novembro 

de 2005 foi editada a Lei Municipal nº 885 que dispõe acerca do incentivo 

fiscal para a realização de projetos esportivos no município de Sinop”, 

sendo alterada pela Lei nº 1008/2008 e regulamentada pelos Decretos 

Municipais nº 094/2017 e nº 80/2018, de maneira que “podem inscrever 

seus projetos pessoa física e jurídica, esta de natureza esportiva sem fins 

lucrativos, assim como associações de bairros que desenvolvam 

atividades educacionais esportivas em prol da comunidade que 

representam (art. 6º lei 885/05 e art. 8º Dec 94/17), desde que preencham 

os requisitos estabelecidos em lei, complementada por Decreto (art. 7º lei 

885/05)”, diferenciando os inscritos como “’empreendedores’ de qualquer 

modalidade esportiva amadora recebem certificados expedidos pelo Poder 

Executivo Municipal correspondentes ao valor do incentivo autorizado (art. 

3º. Lei 885/05, art. 2º e §1º Dec 94/17) e poderão usa-los para pagamento 

do ISSQN e IPTU no percentual de 65% do valor devido a cada incidência 

desses tributos (art. 4º lei 885/05 e art. 3º Dec 94/17)” e “beneficiários”, 

os quais “receberão 100% do valor de face do certificado de incentivo 

expedido pelo Poder Executivo Municipal (parágrafo único do artigo 4º, lei 

885/05) para custear a atividade descrita no projeto apresentado”. 

Esclarece que o Decreto nº 094/2017 “trata de forma pormenorizada das 

diretrizes traçadas pela Lei 885/2005, fixando por exemplo, a forma de 

trâmite administrativo dos projetos da lei de incentivo, procedimento este 

que não era previsto pela lei municipal de 2005, prevê a criação de duas 

comissões para analisar/aprovar os projetos, analítica e técnica; aquela 

tem por função a pré-analise do projeto e esta a análise do mérito e 

prestação de contas”, sendo que em 18/07/2017 a Autora “protocolou 

junto a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura o Projeto intitulado “2ª 

Etapa da Liga MT 2017 e Liga Nacional de Handebol 2017 Conferencia 

Centro-Oeste”, o qual tramitou perante a Secretaria Municipal de 

Educação, foi aprovado pela Comissão Analítica e Técnica, tendo o 

certificado, inclusive, sido emitido. No entanto, “mais de sete meses depois 

foi objeto de nova decisão, agora inicialmente monocrática que declarou 

nula sem qualquer fundamentação a decisão da comissão técnica que o 

antecedeu e reprovou a prestação de contas”, tratando-se este de “ato 

monocrático desprovido de impessoalidade, fundamentação e legalidade”, 

estando “carente dos requisitos legais para a validade do ato 

administrativo”. Estende afirmando que “o valor do projeto pleiteado 

através da lei de incentivo junto a Prefeitura Municipal no ano de 2017 era 

de R$ 17.150,00 (dezessete mil, cento e cinquenta reais) para realização 

da etapa da liga mato-grossense de handebol que aconteceu em Sinop e 

para que os atletas dos times adulto feminino e masculino de Sinop 

pudessem representar o município e o estado na Liga Nacional”, o qual foi, 

em 14/08/2017, “integralmente aprovado pelas Comissões Técnica e 

Analítica criadas na Portaria 1181 e 1182/2017” e, em 21/08/2017, “o 

Certificado do Projeto nº 01/2017 da Lei de Incentivo ao Esporte foi 

entregue”, ensejando, portanto, “direito adquirido tanto para a ora Autora 

quanto para a empresa empreendedora que apoiou o projeto”. Acrescenta 

que “no início do mês de dezembro (...) o Sr. Gerson Meurer que foi 

nomeado para compor a Comissão Técnica mais de um mês após a 

conclusão do projeto da Autora, chamou a Presidente da Associação 

Autora e o técnico voluntario da Associação, e solicitou VERBALMENTE 

que fosse feita nova prestação de contas, pois segundo ele iriam mudar a 

forma de avaliação dos projetos e haviam muitas coisas suspeitas no 

projeto do handebol”, de maneira que “por não haver nenhuma 

irregularidade com os valores recebidos”, a Autora concordou em 

“apresentar nova prestação de contas, atendendo aquilo que 

compreenderam ser a dúvida do Presidente, ainda que tenham entendido 

que não havia qualquer fundamento para tal pleito”. Informa que “a 

segunda prestação de contas foi entregue conforme solicitado 

verbalmente e em 03/04/2018 a Autora tomou ciência do parecer prévio 

MONOCRATICO do Presidente da Comissão Técnica pela reprovação da 

prestação de contas do projeto outrora aprovado”. Por fim, requer, 

liminarmente, que seja determinada a suspensão das “decisões 

administrativas e consequentemente todos os seus efeitos posteriores à 

expedição do certificado do projeto da Autora no ano de 2017”, conforme 

ANEXOS V, VI e XIV da INICIAL, “até que se julgue o mérito da presente 

demanda, possibilitando assim que a Autora continue participando dos 

projetos da lei de incentivo fiscal municipal sem qualquer restrição”, bem 

como “requer-se que os projetos apresentados pela AASHB sejam 

analisados nas duas comissões por outros servidores que não o referido, 

bem como que com ele não mantenham qualquer vínculo”. 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 Código de 

Processo Civil de 2015, 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 CPC/2015 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 
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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 as TUTELAS 

pretendidas são ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL 

e também de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, 

“prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO 

PLENA, que APENAS o pleito de TUTELA CAUTELAR MERECE SER 

PARCIALMENTE ACOLHIDA. O PONTO NODAL gira em torno da “anulação” 

da prestação de contas dos projetos esportivos beneficiados com 

incentivo fiscal da Associação Autora por parte do “Presidente da nova 

Comissão Técnica após o encerramento do projeto 2017”, ressaltando que 

“o valor do projeto pleiteado através da lei de incentivo junto a Prefeitura 

Municipal no ano de 2017 era de R$ 17.150,00 (dezessete mil, cento e 

cinquenta reais) para realização da etapa da liga mato-grossense de 

handebol que aconteceu em Sinop e para que os atletas dos times adulto 

feminino e masculino de Sinop pudessem representar o município e o 

estado na Liga Nacional”, o qual foi, em 14/08/2017, “integralmente 

aprovado pelas Comissões Técnica e Analítica criadas na Portaria 1181 e 

1182/2017” e, em 21/08/2017, “o Certificado do Projeto nº 01/2017 da Lei 

de Incentivo ao Esporte foi entregue”, ensejando, portanto, “direito 

adquirido tanto para a ora Autora quanto para a empresa empreendedora 

que apoiou o projeto”. Assim, meses após o encerramento do referido 

projeto, no início do mês de dezembro/2017, o Presidente da nova 

Comissão Técnica considerou “nula, pois não há como conceber no setor 

público, a aprovação de contas de um evento que sequer ocorreu, até 

mesmo porque, os comprovantes de despesas não passam de mera 

perspectivas de despesas, que nem se sabe se realmente ocorrerão”. 

Ora, meses APÓS o APERFEIÇOAMENTO do ato em favor da Associação 

Autora, percorrendo todos os TRÂMITES ADMINISTRATIVOS disciplinados 

pela LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ora em comento (ANEXO VI – ID. 

14540386), a NOVA COMISSÃO TÉCNICA promove a “revisão” e 

“anulação” do procedimento, EXTRAPOLANDO os LIMITES da 

AUTOTUTELA, na medida em que a SÚMULA nº 473 do STF dispõe que “a 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial” (sem destaque no original). “In casu”, por meio das Portarias nº 

1181 e nº 1182/2018, as Comissões Técnica e Analítica, analisando o 

Projeto nº 01/2017 apresentado pela Associação Autora, o aprovam “de 

forma integral” (ID. 14540386 - Pág. 2), em 14/08/2017, sendo, em seguida, 

emitido o Certificado do Projeto nº 01/2017 (ID. 14540386 - Pág. 4). Na 

sequência, a Portaria nº 1476/2017, de 22/09/2017, nomeia nova 

Comissão Técnica, a qual, na pessoa de seu Presidente, solicita “nova 

prestação de contas”, mesmo com o encerramento e certificação do 

projeto, sendo atendida pela Associação Autora, conforme documentos 

em ID. 14540399 - Pág. 2-14, e, por meio de decisão do então Presidente 

da Comissão, conclui-se pela “falta de transparência e coerência na 

prestação de contas relativas a correta aplicação dos Recursos oriundos 

da Lei de Incentivo ao Esporte, com fulcro no artigo 39 do Decreto nº 

094/2017, é que a referida prestação de contas fica reprovada”, esta 

proferida em 27/03/2018 (ID. 14540405). Nesta esteira, como único 

“fundamento legal” apresentado para a “revisão” e anulação das contas, 

temos o disposto no artigo 39 do Decreto Municipal nº 94/2017, no 

seguinte sentido: “Art. 39. Não será aprovada, em qualquer hipótese, a 

prestação de contas que incorrer: I – em inexecução total do objeto 

pactuado; II – em atendimento parcial dos objetivos propostos; III – em 

desvio de finalidade; IV – na impugnação de despesas. Parágrafo único. 

Da decisão de reprovação das contas caberá pedido de reconsideração à 

Comissão Técnica”. Ora, não se verifica, em juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, como no caso das decisões liminares, o 

enquadramento da Associação Autora nos incisos alhures, seja pela 

decisão do novo Presidente, seja pelos DOCUMENTOS apresentados nos 

IDs. 14540657 - Pág. 14-43. Assim, em atenção aos PRINCÍPIOS da 

PROTEÇÃO da CONFIANÇA e da ESTABILIDADE das RELAÇÕES 

JURÍDICAS, tal PODER-DEVER NÃO é ABSOLUTO, eis que LIMITADO por 

CRITÉRIOS de SEGURANÇA JURÍDICA, como o DEVER de RECONHECER a 

própria EXPECTATIVA de DIREITO já INCORPORADO ao PATRIMÔNIO 

JURÍDICO do cidadão, desde que proferida uma posição administração. A 

MUDANÇA de INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA sobre os MESMOS 

FATOS sobre os quais já havia DECISÃO DEFINITIVA FERE 

FRONTALMENTE os DIREITOS da Associação Autora. Nesse norte, o 

PODER JUDICIÁRIO é competente para apreciar, apenas e tão somente, a 

REGULARIDADE do referido PROCEDIMENTO, bem como ANALISAR a 

aplicação e observância dos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, tais como 

devido processo legal (“due process of law”), ampla defesa e 

contraditório ou ainda quando presente MANIFESTA ILEGALIDADE. Caso 

contrário, estaria o Poder Judiciário adentrando na esfera de atuação que 

não lhe é própria, ou seja, estaria apreciando o mérito administrativo, o que 

é vedado em nosso ordenamento jurídico. No entanto, da análise liminar 

dos DOCUMENTOS colacionados nos IDs. 14540669 - Pág. 1-3, 14540676 

- Pág. 1-9, 14540680 - Pág. 1-10, 14540689 - Pág. 1-3, 14540698 - Pág. 

1-6, 14540705 - Pág. 1-11 e 14540738 - Pág. 1-94, houve, ao que parece, 

AFRONTA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS do devido processo legal, 

ampla defesa e contraditório e ILEGALIDADE na MUDANÇA de 

INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. Nesta esteira, impõe-se o 

DEFERIMENTO PARCIAL nos PEDIDOS formulados, no sentido de 

suspender as “decisões administrativas e consequentemente todos os 

seus efeitos posteriores à expedição do certificado do projeto da Autora 

no ano de 2017”, conforme ANEXOS V, VI e XIV da INICIAL, “até que se 

julgue o mérito da presente demanda, possibilitando assim que a Autora 

continue participando dos projetos da lei de incentivo fiscal municipal sem 

qualquer restrição”, no entanto, a fim de não adentrar na esfera de 

atuação do Poder Judiciário que não lhe é própria, no caso, a forma de 

constituição das suas Comissões Administrativas, não se mostra cabível 

que “os projetos apresentados pela AASHB sejam analisados nas duas 

comissões por outros servidores que não o referido, bem como que com 

ele não mantenham qualquer vínculo”. “Ex positis”, DEFIRO PARCIALMENTE 

PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO das 

“decisões administrativas e consequentemente todos os seus efeitos 

posteriores à expedição do certificado do projeto da Autora no ano de 

2017”, conforme ANEXOS V, VI e XIV da INICIAL, “até que se julgue o 

mérito da presente demanda, possibilitando assim que a Autora continue 

participando dos projetos da lei de incentivo fiscal municipal sem qualquer 

restrição”. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do 

art. 98 e seguintes do CPC/2015. CITE-SE o Requerido, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1007865-05.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LAURO ALVES BUENO 

REPRESENTANTE: VALDECI FRANCISCA DA CONCEICAO BUENO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO proposta por 

LAURO ALVES BUENO, neste ato representado pela sua esposa VALDECI 

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BUENO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz a inicial, que a parte Requerente 

“encontra-se internado na UTI do Hospital Santo Antônio, desde o dia 

05/08/2018 com quadro de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio), o mesmo já 
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teve 2 infartos, correndo risco de ocorrer novamente. O autor no dia 

30/07, veio a passar mal pela primeira vez na qual foi internado e passou 

por procedimento de CATE no dia 31/07, na qual foi evidenciado oclusão 

artéria circunflexa e lesões graves em coronária direita e 1ºª ramo 

marginal. E no dia 05/08/2018, evoluiu com novo IAM, com SST 

trombolisado com Actyse. Sendo assim, não resta dúvidas sobre a 

URGENCIA em realizar o procedimento ANGIOPLASTIA, DEVIDO AO RISCO 

DE MORTE IMINENTE DO AUTOR”. (sic) Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA, para que “Seja determinada que em 05 (cinco) dias 

a imediata realização do procedimento de cirurgia de ANGIOPLASTIA, DE 

CARATER URGÊNTE, DEVIDO AO RISCO DE MORTE IMINENTE, a ser pago 

pelo SUS, mesmo que na rede privada, podendo ser requisitado o 

concurso do Conselho Municipal de Saúde por seu representante para o 

cumprimento do mandado, estipulando-se multa diária no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) ao Estado do Mato Grosso e ao Município de 

Sinop”. (sic) 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 dos 

LAUDOS MÉDICOS acostados nos IDs. Num. 14632958 - Pág. 1 e Num. 

14632963 - 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 

Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP que 

providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento adequado à parte 

Requerente, qual seja, “ANGIOPLASTIA”, conforme LAUDOS MÉDICOS 

acostados nos IDs. Num. 14632958 - Pág. 1 e Num. 14632963 - Pág. 1, 

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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 522 de 672



E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE SINOP, na pessoa 

do Procurador Geral do Município ou Prefeita Municipal, para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado dos LAUDOS MÉDICOS acostados 

nos IDs. Num. 14632958 - Pág. 1 e Num. 14632963 - 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. 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: 1007381-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007381-24.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RAIANE NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. Certifique-se quanto a 

tempestividade do 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. SINOP, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013756-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO ZENIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

8013756-53.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULINO ZENIL DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000629-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007598-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007598-67.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 
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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. 

Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001878-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSME DELFINO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001878-22.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO COSME DELFINO 

DIAS EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino que a 

Secretaria de Vara realize a alteração dos polos da demandada, tendo em 

vista que a requerida passa a ser exequente e o requerente executado. 

Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. Oportunamente tornem os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às 

providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012685-84.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012685-84.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: FABIO SANTANA EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA, C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP 

Vistos, etc. Diante da manifestação do executado em mov. id. n° 

10963678, intime-se o exequente para, querendo, se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, sem manifestação, ou havendo 

anuência do autor, façam os autos conclusos em caixa própria para 

prolação de sentença extintiva. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 8 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004505-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PATRICK ANHAIA NUNES PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004505-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JEFFERSON PATRICK ANHAIA 

NUNES PAZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011871-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALKAMIN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011871-04.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA ALKAMIN DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. 

Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010051-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANCA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/09/2018 16:30. Quarta-feira, 08 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001700-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA NUNES SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001700-10.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: KALUGA COMERCIO 

VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME EXECUTADO: APARECIDA NUNES 

SILVA Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de citação e intimação via edital, a 

priori, uma vez que, compulsando os autos, verifico que não foram 

esgotadas todas as vias disponíveis para encontrar o Executado, sendo 

que o ônus de encontrar o Executado é da parte Exequente. Com efeito, 

intime-se a exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço no executado, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO)

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007233-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELINA FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007233-13.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEUZELINA FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração processual ocorrida 

no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo 

relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005769-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELI PINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1005769-51.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARIELI PINHO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012758-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012758-73.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: DARLEY DA SILVA 

NASCIMENTO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 13264846 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. 
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Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 8 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006589-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILDO FERREIRA DA SILVA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006589-70.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSILDO FERREIRA DA SILVA 

JARDIM EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12806501 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 8 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS VILACA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002268-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BENJAMIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON PEDRO DE MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010221-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MENEGUCE RAMOS (EXEQUENTE)

L. M. R. (EXEQUENTE)

EDISON ULISSES RAMOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012995-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DANIELE SCHEID (REQUERENTE)

ROBERTO FRIEDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MATOZO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013665-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MARUCCI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013665-60.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA REGINA MARUCCI 

DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. 

Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012560-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO MAURINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012560-48.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO ROGERIO MAURINA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Defiro o pleito retro, razão pela qual 

DETERMINO: II - EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE CRÉDITO em 

favor da parte autora, para os fins do Enunciado n.º 51 do FONAJE; II - 

Após, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e 

anotações de praxe. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013705-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APOLINARIO RAMOS (EXECUTADO)

MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

OSVANE RIBAMAR RAMOS (EXECUTADO)

YULI HISHIE BOIKO RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012375-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALVES DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. FRANCISCO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013560-20.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011029-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL OAB - MT17940-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO MENEGAZZO NETO (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 19/09/2018 10:15. Quarta-feira, 08 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001065-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001065-92.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FRANCISCO RODRIGUES DA 

CONCEICAO EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. De 

proêmio DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, 

tendo em vista a inversão dos polos na presente fase processual. 2. 

INTIME-SE o executado (Autor na fase de conhecimento) 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; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado (Autor na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 
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Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013684-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGEA SILVIA COSTA VILANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013684-66.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: GEORGEA SILVIA COSTA 

VILANOVA EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - Certifique-se quanto 

ao trânsito em julgado da sentença. II – Se positiva a certidão, em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada 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); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. VI - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 

1000173-23.2016.8.11.0015. REQUERENTE: REGIANE APARECIDA DE 

ARAUJO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1. De proêmio 

DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo 

em vista a inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE 

o executado (Autor na fase de conhecimento) 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; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado (Autor na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011739-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OCLEITE BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011739-78.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: OCLEITE BENTO DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. I – Ante o documento lançado em ID. 

8757045 e expressa concordância pela parte exequente quanto aos 

cálculos apresentados (ID. 10725693), INTIME-SE o executado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente o acórdão proferido 

nos autos (ID. 2139590), sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III - 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR BELILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 10/09/2018 15:45. Quarta-feira, 08 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010659-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010659-33.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: DENIVALDO DE OLIVEIRA 

CAVALCANTI EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. DETERMINO que a 

Secretaria de Vara certifique o trânsito em julgado da sentença e promova 

ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na 

presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor na fase de 

conhecimento) 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; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-36.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE WILASANTE SARATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

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 16:45. Quarta-feira, 08 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000324-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FERDINANDO VAREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIZ DA CRUZ (REQUERIDO)

SIMONE APARECIDA DA CRUZ (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 17:30. Quarta-feira, 08 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007773-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775 (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: 

1007773-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MICHELE DE CASTRO 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Intime-se a autora para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da 

Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo, bem como extrato de consulta 

ATUALIZADA que demonstre que seu nome encontra-se negativado. 

Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e análise da 

tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007805-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO)

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007805-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE APARECIDO FRANCO 

REQUERIDO: AYMORE, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, etc. I - 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL, acostando aos autos, cópia legível dos documentos pessoais, 

juntando ainda o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos 

órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL/SCPC), que comprove que 

seu nome encontra-se negativado, bem como colacione cópia da 

mensagem enviada pela promovida via e-mail conforme mencionado na 

exordial, que demonstra o envio do boleto de quitação da dívida objeto do 

litígio ao autor. II - Com o aporte, concluso para apreciação do pleito de 

tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012954-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SERGIO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012954-55.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO SERGIO DIAS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002997-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002997-18.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença onde na ação de conhecimento a parte autora fora condenada 

em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - De proêmio, DETERMINO que a 

secretaria de vara promova ALTERAÇÃO dos POLOS, tendo em vista a 

inversão dos polos na presente fase processual; II – Ademais, em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença (ID. 11841437), 

INTIME-SE a executada (ANA LÚCIA DOS SANTOS) 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); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente (OI 

S/A) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o 

que de direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os 

autos concluso para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 
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CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA PACHECO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001327-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SOUZA PACHECO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III - 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001519-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001519-72.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANE CAROLINE BEZERRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença onde na ação de conhecimento a parte autora fora condenada 

em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - De proêmio, DETERMINO que a 

secretaria de vara promova ALTERAÇÃO dos POLOS, tendo em vista a 

inversão dos polos na presente fase processual; II – Ademais, em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença (ID. 11823657), 

INTIME-SE a executada (ANE CAROLINE BEZERRA) 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); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente (OI 

S/A) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o 

que de direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os 

autos concluso para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004939-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PASQUAL VINAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIABE TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004939-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CEZAR PASQUAL VINAGA 

REQUERIDO: ELIABE TEIXEIRA RIBEIRO Vistos, etc. ACOLHO o pedido 

formulado pelo Reclamante, devendo ser designada nova audiência de 

conciliação, conforme pauta pré-estabalecida, intimando e citando o 

reclamado para a devida citação/intimação, no novo endereço de 

Mov.13832277. Faça-se constar no instrumento de intimação as 

advertências legais em caso de falta injustificada na aludida audiência. 

INTIME-SE o promovente acerca da nova data. Oportunamente, concluso. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. I. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

IGOR MARINS RABELO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 92665 Nr: 9999-08.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA MÁRCIA ROYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERLEI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho parcialmente o pedido de f. 144, razão que DECIDO:

I - SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias;

II - Ultrapassado o aludido prazo, a AUTORA fica desde já INTIMADA para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO;

III - Ademais, DESENTRANHE-SE dos autos a f. 145, eis que não guarda 

relação com o feito;

IV - Transcorrido o prazo do” Item I”, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 60789 Nr: 272-93.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVENIR PEREIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento. Decido.

Trata-se de execução em que a parte exequente foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, porém deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, consoante certidão de f. 76

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”

Sendo assim, competia ao exequente cumprir a decisão para 

prosseguimento da presente demanda, porém, este deixou transcorrer o 

prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado.

Cumpre registrar que as regras do procedimento comum aplicam-se 

subsidiariamente ao processo de execução, consoante art. 318 do CPC, 

sendo assim, a extinção na forma do artigo alhures é medida imperiosa.

Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os critérios que a 

postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os quais destaco 

a celeridade e a economia processual.

 O artigo 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo 

primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”

 Logo, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, isto 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 

51, §1º, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou despesas processuais

 Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 60020 Nr: 7188-80.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ODAIR DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA L. R. DAMBROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, MARISA PIVA MOREIRA - OAB:135951/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – DEFIRO o petitório de fls. 111-112. Sendo assim, cumpra-se conforme 

requerido pelo exequente, no sentido de expedir CARTA PRECATÓRIA 

para remoção do bem penhorado e adjudicado em fls. 87-88;

II – Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito.

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 6073-92.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDI-LAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, 

LEONARDO CRESTANI, MARIA HELENA CHILANTE CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, WILSON GIMENES SAMPAIO - 

OAB:27.349/PR, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - Compulsando minuciosamente os autos, verifico que às fls. 154, consta 

CERTIDÃO atestando o falecimento do autor WILSON FERREIRA DE 

FREITAS, razão pela qual, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito, com 

espeque no artigo 313, §1º do CPC;

II – À vista disso, INTIME-SE o procurador subscritor do autor, a fim de 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se MANIFESTE acerca da certidão de 

fls. 154, bem como promova a devida HABILITAÇÃO DE SUCESSORES, na 

forma preconizada no artigo 313, § 1°, I, c/c 687 e ss. do CPC, devendo, 

ainda, juntar a competente certidão de óbito aos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito;

 III – Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

concluso para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às Providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012536-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J.C. TAVARES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. C. D. R. (EXECUTADO)

F.F. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012536-20.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: J.C. TAVARES LTDA - ME 

EXECUTADO: F.F. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME, 

FAGNER FAGUNDES CARVALHO DA ROCHA Vistos, etc. I - Tendo em 

vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD (ID. 

12636532), nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; V - Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese de restar 

infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente 

para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011841-71.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BAU (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JULIANA FALCI MENDES OAB - SP223768 (ADVOGADO)

BANCO GMAC S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011841-71.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO 

JUNIOR EXECUTADO: VALMIR BAU Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que o exequente, através do petitório de ID. 13767943, postula 

pela “penhora no rosto dos autos” em processo que tramita perante a 2ª 

Vara da Comarca de Sinop, sob a numeração 10647-70.2016.811.0015 – 

Cód. 271348. Aduz o exequente, que nos autos do processo alhures, 

existe um pedido de devolução de valores ao executado. Contudo, em 
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consulta ao sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Apolo, 

verifico que não merece guarida o pleito autoral. Isso porque, sabe-se que 

para a realização de “penhora no rosto dos autos”, o executado deste 

processo deve ser necessariamente credor no feito em que se pretende 

averbar a constrição, porém, não é o que se verifica. Ademais, em 

minuciosa análise, não verifiquei a existência de qualquer crédito em favor 

da parte executada. Ademais, considerando que o executado destes 

autos é também executado naquele feito, não há viabilidade jurídica para 

se proceder à “penhora no rosto dos autos”, eis que inexiste crédito a ser 

penhorado. Ademais, o mero “pedido de devolução de valores ao Sr. 

Valmir Bau”, a priori, não possibilita a determinação de penhora de crédito 

ainda inexistente, por este Juízo. Sendo assim, INDEFIRO o petitório retro, 

eis que incabível a pretensão avocada, ao passo que determino a 

INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, façam-me os 

autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006436-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006436-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EVANGELISTA DE ALMEIDA 

MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I - 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dispostos pelo art. 321 do NCPC, emende a inicial, juntando aos autos 

cópias dos documentos pessoais. II – Sem prejuízo do acima exposto, ao 

compulsar o feito verifico que na exordial o promovente postulou que 

fosse deferida a tutela antecipada no sentido de determinar que o 

Requerido promovesse o Requerente à graduação de 2º Sargento do 

CBM/MT, isto para a data de 02/07/2018, contudo, entendo que tornou-se 

sem efeito o pleito liminar na forma postulada, isso porque a pretensão 

inicial atualmente não tem como ser atendida, ocorrendo o perecimento do 

objeto de análise do pedido de tutela, diante do transcurso do lapso 

temporal sem a apreciação do requerimento da liminar. Com efeito, 

intime-se o autor para que, no mesmo prazo alhures (15 dias), requeira o 

que entender de direito, sobretudo acerca da perda do objeto da tutela 

requerida, bem como junte cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), 

sob pena de preclusão. III – Diante da proximidade da audiência de 

conciliação de conciliação designada(13/08/2018) sem intimação da parte 

contrária, determino o seu cancelamento, bem como a designação de nova 

solenidade, conforme pauta pré-estabelecida. IV – Oportunamente, 

volte-me concluso. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007607-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-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: 1002953-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 1011469-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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 
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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: 1007102-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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: 1001559-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANILDO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 8012776-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO BOHRER REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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: 8011731-04.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO JORGE DEBASTIANI AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011731-04.2015.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO JORGE DEBASTIANI 

AZEVEDO REQUERIDO: OI S/A, SERASA S/A. Vistos, etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA movida em face da OI S/A. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 
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NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, 

não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI 

S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE 

JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

REALIZADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076932367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076932367 RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). 

Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de 

Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores 

cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo 

com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. À vista disso, não estando o presente crédito condicionado 

ao plano de recuperação judicial da empresa executada, o 

PROSSEGUIMENTO do presente feito é MEDIDA que se IMPÕE. Sendo 

assim, DETERMINO: I – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias confira profícuo prosseguimento ao feito executivo, 

requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II - 

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos concluso para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013764-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON PATRICK MAZZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

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: 1007783-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007783-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VILMA TEREZINHA TEIXEIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Aduz a 

requerente que recebe um benefício de Pensão por Morte junto ao INSS e 

que, em 16 de agosto de 2016, a requerida lançou um empréstimo 

consignado no valor R$ 850,06, parcelado em 72 vezes, com prestações 

mensais de 26,00, vinculado ao seu benefício. Narra a autora que não 

realizou o contrato de empréstimo e que os descontos são indevidos, 

razão pela qual pugna pela antecipação da tutela para que sejam 

suspensos os descontos em seu benefício. Pois bem. De proêmio, é 

imperioso consignar que os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC, respondendo por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé 

(CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que 

alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal, conforme arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. No caso sob análise, a autora 

aduz que não contratou os serviços de empréstimo da requerida, 

tratando-se de verdadeira prova negativa, cabendo à demandada 

comprovar a licitude da cobrança, tendo em vista ainda a hipossuficiência 

da autora na relação em análise. De mais a mais, estando o débito em 

discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em 

vista o perigo da demora, pois, ninguém pode ignorar os prejuízos de ver 

descontos mensais no benefício previdenciário que é utilizado para 

subsistência da autora, sendo certo que não há dano inverso à 

demandada, posto que, demonstrada a legalidade das cobranças, as 

parcelas poderão ser descontadas diretamente do benefício 

previdenciário. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida SUSPENDA os 

desconto/abatimento mensais no benefício previdenciário da autora, 

referente ao contrato discutido nos autos (Número 51-819993888/16), até 

ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 2. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, oportunidade 

em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, servindo o presente como CARTA 

PRECATÓRIA, MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e OFÍCIO. SINOP, 8 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007388-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007388-16.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: MONICA CRISTINA 

FERREIRA BRANDAO Vistos, etc. I - Tendo em vista que o executado até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do 

CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se inerte o executado, 

certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito; VI - E ainda, na 

hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do executado, 

INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012394-50.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT0020092A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012394-50.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ALAN FELIPE DA SILVA 

REQUERIDO: VALMIR DOS SANTOS Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de 

veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia 

da operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o 

executado, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. 4. Por fim, nos termos do art. 

782, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de inclusão dos dados dos 

executados nos órgão de proteção ao crédito, em relação ao débito objeto 

da execução, razão porque OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que 

promovam a anotação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010577-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA APARECIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010577-14.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: EDILEUZA FERREIRA 

APARECIDO EXECUTADO: SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME Vistos, 

etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011329-88.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMMIG & IMMIG LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011329-88.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: IMMIG & IMMIG LTDA - ME 

EXECUTADO: PAULO ROSA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Tendo em vista 

que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011127-77.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RACHID IBRAHIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011127-77.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: A.A COMERCIO DE VIDROS 

LTDA - ME EXECUTADO: ROBERTO RACHID IBRAHIM Vistos etc. 

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação dos bens que 

guarnecem a residência do executado, tantos quantos bastem para a 

satisfação da dívida, observando a essencialidade e indispensabilidade 

desses bens e com utilização de força policial, se necessário. Caso não 

localizado bens penhoráveis, intime-se o exequente, devendo se 

manifestar em 05 dias. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007034-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T G ASSESSORIA AGROPECUARIA AMBIENTAL EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007034-88.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FORCONTI A FORCA DA 

CONTABILIDADE LTDA - ME EXECUTADO: T G ASSESSORIA 

AGROPECUARIA AMBIENTAL EIRELI - ME Vistos, etc. 1. Tendo em vista 

que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009169-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009169-73.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: DANIEL FRANCISCO CANDIDO Vistos, etc. 1. 

DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a 

constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010339-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMARI BISPO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010339-92.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: AUTO CENTER SINOP 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME EXECUTADO: DINAMARI 

BISPO VIEIRA Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do 

CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, 

certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na 

hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do executado, 

INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007319-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N.T.L. COMERCIAL IMPORTACAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RAPOSO ROMEIRO OAB - SP238340-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPADA & MENDONCA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007319-81.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: N.T.L. COMERCIAL 

IMPORTACAO LTDA - EPP EXECUTADO: SPADA & MENDONCA LTDA - 

EPP Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente 

momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no 

art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line 

via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013466-72.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR (EXEQUENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAIR GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA GONZAGA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:
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SUELITON SANTANA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BARBARA PIOVEZAN MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013466-72.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO, ERCILIO MARTINI JUNIOR EXECUTADO: 

CELIA GONZAGA DOS SANTOS, JOAIR GARCIA DA SILVA Vistos, etc. 1. 

DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a 

constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011058-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CAETANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011058-74.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DOMINGOS CAETANO DE 

CARVALHO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO 

de SENTENÇA movida em face da OI S/A. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, 

não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI 

S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE 

JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

REALIZADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076932367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076932367 RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). 

Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de 

Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores 

cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo 

com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. À vista disso, não estando o presente crédito condicionado 

ao plano de recuperação judicial da empresa executada, o 

PROSSEGUIMENTO do presente feito é MEDIDA que se IMPÕE. Sendo 

assim, DETERMINO: I – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias confira profícuo prosseguimento ao feito executivo, 

requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II - 

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos concluso para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011196-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRINE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011196-41.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BRINE DE MATOS 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A. Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA movida em face da OI S/A. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, 

não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI 

S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE 

JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

REALIZADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076932367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076932367 RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). 

Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de 

Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores 

cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo 

com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. À vista disso, não estando o presente crédito condicionado 

ao plano de recuperação judicial da empresa executada, o 

PROSSEGUIMENTO do presente feito é MEDIDA que se IMPÕE. Sendo 

assim, DETERMINO: I – INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 
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para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007057-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICELMA REINALDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000043-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIO JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010510-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010510-49.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA movida em face da OI S/A. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, 

não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI 

S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE 

JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

REALIZADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076932367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076932367 RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). 

Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de 

Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores 

cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo 

com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. À vista disso, não estando o presente crédito condicionado 

ao plano de recuperação judicial da empresa executada, o 

PROSSEGUIMENTO do presente feito é MEDIDA que se IMPÕE. Sendo 

assim, DETERMINO: I – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias confira profícuo prosseguimento ao feito executivo, 

requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II - 

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos concluso para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012053-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RICARDI BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012053-87.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA RICARDI 

BIANCHINI REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA movida em face da OI S/A. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, 

não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI 

S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE 

JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

REALIZADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076932367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076932367 RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). 

Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de 

Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores 

cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo 

com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. À vista disso, não estando o presente crédito condicionado 

ao plano de recuperação judicial da empresa executada, o 

PROSSEGUIMENTO do presente feito é MEDIDA que se IMPÕE. Sendo 

assim, DETERMINO: I – INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ISABELA DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010418-71.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BIANCA ISABELA DE 

OLIVEIRA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 

Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA movida em face da OI S/A. É 

cediço que a executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, 

se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e 

deferida em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 

0203711-65.2016.8.19.0001). Ademais, restou amplamente divulgada 

pelos meios de comunicação a recente HOMOLOGAÇÃO do plano de 

recuperação judicial APROVADO pelos credores do grupo empresarial, 

nos termos da DECISÃO publicada em 05/02/2018. Nesse interim, o plano 

de recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma 

vez homologado, implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito 

constituído na presente executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação 

judicial, sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em Juízo. A par do exposto, a jurisprudência já se 

posicionou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE JUÍZO UNIVERSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA 

POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA. POSSIBILIDADE DE 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. 

Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70076932367, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 

70076932367 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/04/2018). Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa 

Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falencias, afirma que: A 

recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo 

da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem 

depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação 

judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. À vista disso, 

não estando o presente crédito condicionado ao plano de recuperação 

judicial da empresa executada, o PROSSEGUIMENTO do presente feito é 

MEDIDA que se IMPÕE. Sendo assim, DETERMINO: I – INTIME-SE a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002660-63.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CASSIO MULLER REQUERIDO: 

OI MOVEL S.A Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA 

movida em face da OI S/A. É cediço que a executada, juntamente com o 

grupo empresarial que integra, se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

postulada em 20/06/2016 e deferida em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara 
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Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 

nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). Ademais, restou amplamente divulgada 

pelos meios de comunicação a recente HOMOLOGAÇÃO do plano de 

recuperação judicial APROVADO pelos credores do grupo empresarial, 

nos termos da DECISÃO publicada em 05/02/2018. Nesse interim, o plano 

de recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma 

vez homologado, implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito 

constituído na presente executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação 

judicial, sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em Juízo. A par do exposto, a jurisprudência já se 

posicionou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE JUÍZO UNIVERSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA 

POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA. POSSIBILIDADE DE 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. 

Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70076932367, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 

70076932367 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/04/2018). Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa 

Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falencias, afirma que: A 

recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo 

da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem 

depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação 

judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. À vista disso, 

não estando o presente crédito condicionado ao plano de recuperação 

judicial da empresa executada, o PROSSEGUIMENTO do presente feito é 

MEDIDA que se IMPÕE. Sendo assim, DETERMINO: I – INTIME-SE a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011344-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAINY DE ALBUQUERQUE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011344-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELISVAINY DE 

ALBUQUERQUE GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12894865 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 

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. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012288-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HINKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R P BONFIM DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

ROBERTA PEGORARI BONFIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012288-54.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DOUGLAS HINKEL 

REQUERIDO: R P BONFIM DOS SANTOS - ME, ROBERTA PEGORARI 

BONFIM DOS SANTOS Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as 

partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo acostado nos autos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Da análise atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos 

contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008572-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008572-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 13414790 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 
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do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 8 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013388-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO LUCIVANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, 

o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, 

não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou 

contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008240-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE SOUZA VIEIRA (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. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Ante a atuação de 

advogada dativa na defesa dos interesses da parte Requerida, conforme 

id nº 11968909, fixo em 01 (uma) URH, expeça-se a competente certidão. 

Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007036-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK BIZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A (RÉU)

SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA proposta 

por PATRICK BIZERRA em face de CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - 

MATOGROSSENSE S.A e SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DE MS. Devidamente citadas, a primeira parte Requerida, trouxe aos autos 

a prova material a qual a parte Requerente buscava acesso e pugnou pela 

extinção do feito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Havendo o reconhecimento da 

procedência dos pedidos do autos,bem como o cumprimento voluntário 

dos pedidos autorais, impõe-se a extinção do feito. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009413-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAN ANDRES DIAZ REYES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002591-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADRIANO DI MATEOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ressai 

dos autos que a parte Requerente juntou aos autos comprovante de 

depósito aduzindo faz referência a acordo entabulado entre as partes; 

bem como pugnando pela extinção do feito. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Na ausência de acordo propriamente dito, o pedido de sua homologação é 

impossível; todavia, uma vez que a própria parte Requerente confirma que 

houve a satisfação integral do débito, motivo que impõe à extinção do 

presente feito com resolução do mérito pelo adimplemento. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006082-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CALDERON MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: 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; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004561-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES 50317024191 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANE DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013705-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FABIA ANGELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012728-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES TOLOTTI SOSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LUIZ GONÇALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIANEZ CHRISTINE SILVA OAB - MT24280/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 
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legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006229-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DO ESPIRITO SANTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006232-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DO ESPIRITO SANTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013707-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE KATH CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004780-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ANTONINHA CAUVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPDA proposta por SANDRA ANTONINHA CAUVILLA em face de 

TELEMAR NORTE LESTE S/A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à 

existência de relação jurídica entre as partes a autorizar a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Sustentou ainda 

a parte Requerente que nunca residiu no estado do Maranhão, de onde 

origina-se o débito negativador. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Uma vez que a parte Requerente imputa fato negativo – 

inexistência do relação jurídica – em atenção ao disposto no art. 6º, VIII, 

CDC, impõe a inversão do ônus da prova em seu favor, cabendo assim a 

parte Requerida o dever de trazer aos autos prova da referida origem do 

débito. E, nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas 

a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido 

o que, segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação 

moral. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 13131970; 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; bem 

como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004316-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)
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JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP em face de DIEGO 

RODRIGUES CARPES objetivando o pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) referente aos títulos de créditos vencidos, 

respectivamente em 30.11.2013, 30.12.2013, 28.01.2014 e 05.02.2014. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id 

nº 14344966) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

14561986). A parte Requerente comprovou satisfatoriamente a existência 

de seu crédito, somando-se à presunção de veracidade em decorrência 

da revelia, através dos cheques juntados aos autos (id nº 5798429). Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo cada cheque ser 

atualizada pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a incidência 

de juros legais a partir da citação e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013379-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MAYARA BERTOLINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005954-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DA SILVA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012054-43.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CALDEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012054-43.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: MAURICIO CALDEIRA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Execução de Título Judicial 

proposta em face da empresa OI S.A. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

“executio” está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 

prosseguimento. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. 
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SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES 

DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE 

SE ENCONTRAM ARROLADAS. APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, TENDO EM VISTA 

QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO PASSOU A 

CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, § 1º DA LEI 

11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)." Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03078938120148240018 Chapecó 

0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). Nesse 

diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há viabilidade 

jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, TODOS os 

CREDORES da empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante 

de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é 

ANTERIOR ao PEDIDO de recuperação judicial, sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ex positis, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da 

PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. EXPEÇA-SE ALVARÁ, caso necessário. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 8 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011738-30.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ELOISA CARLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011738-30.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: SELMA ELOISA CARLOS 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposta em face da empresa OI S.A. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

“executio” está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 

prosseguimento. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. 

SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES 

DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE 

SE ENCONTRAM ARROLADAS. APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, TENDO EM VISTA 

QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO PASSOU A 

CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, § 1º DA LEI 

11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 
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juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)." Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03078938120148240018 Chapecó 

0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). Nesse 

diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há viabilidade 

jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, TODOS os 

CREDORES da empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante 

de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é 

ANTERIOR ao PEDIDO de recuperação judicial, sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ademais, 

considerando que os valores vinculados ao presente processo ID. 

2014405, ocorreram anteriormente ao pedido de recuperação judicial, 

faz-se necessária a devida restituição em favor da empresa executada. 

Ex positis, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão da PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 

EXECUTADA (OI S.A) para levantamento dos valores indicados no ID nº 

2014405. INTIME-SE a parte exequente para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte EXECUTADA. Sem custas ou despesas processuais. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010421-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA REGINA PEDROSO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA 

movida em face da OI S/A. É cediço que a executada, juntamente com o 

grupo empresarial que integra, se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

postulada em 20/06/2016 e deferida em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 

nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). Ademais, restou amplamente divulgada 

pelos meios de comunicação a recente HOMOLOGAÇÃO do plano de 

recuperação judicial APROVADO pelos credores do grupo empresarial, 

nos termos da DECISÃO publicada em 05/02/2018. Nesse interim, o plano 

de recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma 

vez homologado, implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito 

constituído na presente executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação 

judicial, sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em Juízo. A par do exposto, a jurisprudência já se 

posicionou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE JUÍZO UNIVERSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA 

POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA. POSSIBILIDADE DE 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. 

Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70076932367, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 

70076932367 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/04/2018). Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa 

Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falencias, afirma que: A 

recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo 

da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem 

depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação 

judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. À vista disso, 

não estando o presente crédito condicionado ao plano de recuperação 

judicial da empresa executada, o PROSSEGUIMENTO do presente feito é 

MEDIDA que se IMPÕE. Sendo assim, DETERMINO: I – INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias confira profícuo 

prosseguimento ao feito executivo, requerendo, ao final, o que entender 

de direito, sob pena de preclusão; II - Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012056-13.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA VITORINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012056-13.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA 

VITORINO EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposta em face da empresa OI S.A. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

“executio” está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 
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prosseguimento. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. 

SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES 

DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE 

SE ENCONTRAM ARROLADAS. APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, TENDO EM VISTA 

QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO PASSOU A 

CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, § 1º DA LEI 

11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)." Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03078938120148240018 Chapecó 

0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). Nesse 

diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há viabilidade 

jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, TODOS os 

CREDORES da empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante 

de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é 

ANTERIOR ao PEDIDO de recuperação judicial, sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ademais, no que 

tange aos valores bloqueados nas contas da requerida em ID. 12024409, 

faz-se necessária a devida restituição em favor da empresa executada. 

Ex positis, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão da PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 

EXECUTADA (OI S.A) para levantamento dos valores indicados no ID nº 

12024409. INTIME-SE a parte exequente para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte EXECUTADA. Sem custas ou despesas processuais. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-48.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010340-48.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: NOELI DA ROCHA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Execução de Título Judicial 

proposta em face da empresa OI S.A. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

“executio” está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 

prosseguimento. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 
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individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. 

SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES 

DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE 

SE ENCONTRAM ARROLADAS. APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, TENDO EM VISTA 

QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO PASSOU A 

CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, § 1º DA LEI 

11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)." Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03078938120148240018 Chapecó 

0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). Nesse 

diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há viabilidade 

jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, TODOS os 

CREDORES da empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante 

de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é 

ANTERIOR ao PEDIDO de recuperação judicial, sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ex positis, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da 

PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Sem custas ou despesas processuais Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011761-73.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA RODRIGUES TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011761-73.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: IRMA RODRIGUES TRINDADE 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposta em face da empresa OI S.A. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

“executio” está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 

prosseguimento. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. 

SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES 

DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE 

SE ENCONTRAM ARROLADAS. APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, TENDO EM VISTA 

QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO PASSOU A 

CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, § 1º DA LEI 

11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 
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aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)." Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03078938120148240018 Chapecó 

0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). Nesse 

diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há viabilidade 

jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, TODOS os 

CREDORES da empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante 

de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é 

ANTERIOR ao PEDIDO de recuperação judicial, sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ademais, no que 

tange aos valores bloqueados nas contas da requerida em ID. 2015327, 

faz-se necessária a devida restituição em favor da empresa executada. 

Ex positis, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão da PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 

EXECUTADA (OI S.A) para levantamento dos valores indicados no ID nº 

2015327. INTIME-SE a parte exequente para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte EXECUTADA. Sem custas ou despesas processuais. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 169856 Nr: 4976-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CRISTIANO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos,

 Recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado às fl. 193.

Destarte, remetam-se os autos à Defesa para que apresente as devidas 

razões recursais, no prazo legal.

Após, ao Ministério Público para contrarrazões.

Em seguida, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 331925 Nr: 10738-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BEZERRA CAMPOS, ROBERTO 

AUGUSTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MENDONÇA NAZARÉ 

- OAB:

 Código n° 331925

Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 15 / 10 / 2018, às 14 h 00 min., 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado o interrogatório dos acusados.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 187855 Nr: 9151-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725 - MT

 Código n° 187855

Vistos,

 Considerando a cota Ministerial de fls. 138 e 140/141, expeça-se carta 

precatória no endereço indicado pelo Parquet para oitiva da testemunha 

PM Márcio Vieira de Moraes, consignando que, em caso de impossibilidade 

de oitiva da referida testemunha devido à gravidade de seu estado de 

saúde, tal fato deverá ser certificado pelo Juízo deprecado, sendo que, 

após, os autos deverão ser remetidos ao Ministério Público para se 

manifestar.

Cumpra-se, com urgência, tendo em vista que se trata de feito inserto no 

META 2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 264350 Nr: 6151-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Código nº 264350

Vistos,

 Inicialmente, em que pese a manifestação da Defesa de fls. 99/101, 

verifica-se que o presente processo não se trata de execução penal, mas 

sim, de suspensão condicional do processo, inviabilizado os 

requerimentos feitos pela Defesa.

De outro lado, verificando que o acusado se mudou para a cidade de 

Araçatuba/SP, tendo como endereço, Rua Primeiro de Maio, n.º 17, Jardim 

Bandeirantes, o qual comprovou estas informações às fls. 103//104, 

determino a expedição de Carta Precatória, para a fiscalização das 

condições impostas àquele à fl. 79.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 161874 Nr: 9537-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Desaforamento de Julgamento->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 (...) Inicialmente, ante o teor do ofício nº 087/2018/Gab1ªPjCrim/Sinop, 

acostado à fl. retro, considerando que na data outrora aprazada para a 

Sessão de Julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri desta Comarca o 

Promotor de Justiça que atua nesta Vara Criminal estará no gozo de 

férias, redesigno o ato para a data de 04/12/2018, às 08h00min. (..) Desta 

forma, considerando que a pauta de júri deste juízo já encontra-se 

totalmente preenchida e que o feito deverá ser julgado até 31/12/2018, as 

partes deverão envidar esforços para que o julgamento seja levado a 

efeito na data aprazada. Cientifique-se o Ministério Público e Defesa. Na 

ocasião da intimação da Defesa, cientifique-se que a existência de 

compromissos pessoais não serão argumentos válidos para ensejar nova 

redesignação do ato. Ressalto que o ato esta sendo designado com 

considerável antecipação. (...) Expeça-se mandado de intimação pessoal 

para o acusado, devendo ser consignado no mandado que, caso o oficial 

de justiça perceba que o acusado está tentando se furtar em receber a 

intimação, desde já, determino a sua intimação por hora certa, 

aplicando-se analogicamente o artigo 362 do Código de Processo Penal. 

Sem prejuízo da determinação supra, restando infrutífera a tentativa de 

intimação pessoal do acusado, desde já, determino sua intimação via 

edital, nos moldes da legislação processual penal vigente, devendo a 

secretaria atentar-se para a expedição do necessário em tempo para 

realização do ato. Por fim, reitero que o feito encontra-se inserto na meta 

2, sendo alvo de constante acompanhamento do CNJ, não podendo ser 

objeto de constantes redesignações, devendo a secretaria dar maior 

atenção à sua tramitação. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315934 Nr: 138-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE BASÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código nº 315934

Vistos,

 Inicialmente, não havendo nenhum óbice legal, admito o pedido de 

ingresso da vítima Prosegur Brasil S/A Trasnporte de Valores e 

Segurança, como assistente de acusação, por intermédio dos ilustres 

causídicos Dalizio Porto Barros e Marcelo Tostes Castro Maia, nos termos 

do artigo 269 do Código de Processo Penal.

Outrossim, considerando o teor da certidão de fl.167 e transcurso do 

lapso temporal já decorrido, diligencie os serventuários da secretaria no 

sentido de verificar se a carta precatória de fl. 147 já foi recebida por este 

juízo, devendo ser imediatamente juntada aos autos.

Após seu aporte aos autos, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 

173, devendo-se atentar-se a existência de assistente de acusação 

habilitado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 328559 Nr: 8509-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE L. WACHEKOWSKI - 

OAB:17.110 OAB-MT, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/18.874

 Código n° 328559

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 10/10/2018, às 15h00min., 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comumente arroladas 

pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317818 Nr: 1526-47.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DO LIVRAMENTO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

DOS SANTOS - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar ANDRE DO LIVRAMENTO VASCONCELOS, brasileiro, solteiro, 

empacotador, natural de Peixoto de Azevedo/MT, nascido aos 11 de junho 

de 1995, portador do CPF sob o nº 046.345.891-50, filho de Antonilda do 

Livramento Vasconcelos, residente na rua Rolândia, quadra 16, lote 01, 

bairro Sebastião de Matos I, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, 

atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, como incurso na 

pena do artigo 304, com remissão ao artigo 297, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 255619 Nr: 1218-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para CONDENAR o acusado HELIO RIBEIRO DO CARMO, 

brasileiro, viúvo, aposentado, natural de São Paulo/SP, nascido ao 01º de 

janeiro de 1950, portador do RG n° 325964 SSP/SP e CPF 345.776.701-78, 

filho de Maria Ribeiro do Carmo, residente na rua Bromélias, n° 22, bairro 

Jardim Imperial, neste município de Sinop/MT nas sanções do artigo 217-A, 

caput do Código Penal (face a vítima T. C. S.) e ABSOLVÊ-LO em relação 

à prática do crime previsto no artigo 217-A, caput do Código Penal (face a 

vítima V. O. B (...)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317255 Nr: 1132-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ALVES DA COSTA, SILMARA 

NARDONI, LOURDES GUERRA SCHENATTO, EDNA MACIEL ESCOBAR, 

DEOCLECIANO DE OLIVEIRA FILHO, ELIS REGINA DA SILVA MULLER, 

AMÉLIA CARRARA SCHENATTO, GEOVANE BORSSATTO, JUVENTINO 

JOSE DA SILVA, CRISTIANE APARECIDA SCHENATTO DALLE, IRINEU 

CASAGRANDA, CAMILA RODRIGUES DE SOUZA, VANDERLEI 

CONSALTER SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:7274, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - OAB:14717-MT, 

FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - OAB:14583/MT, JACSON MARCELO 

NERVO - OAB:12883 - OAB/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 
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OAB:17046 - OAB/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:86518, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, 

SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Inquérito Policial - Código Apolo 317255

Vistos.

Notifiquem-se os denunciados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ofereçam suas defesas preliminares por escrito (Decreto-Lei nº 201/67, 

artigo 2°, inciso I).

 Com as respostas juntadas aos autos, façam-me conclusos para análise 

do inciso II do artigo 2° do Decreto-Lei nº 201/67.

Juntem-se FAC’s desta Comarca e cumpra-se a Ordem de Serviço nº 

01/2013-GAB-2ª VCS.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se os advogados constituídos às fls. 343/344, 350, 413/416 e 501.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sinop, 26 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 188697 Nr: 9995-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO GOES - 

OAB:OAB/MT 20.980

 Ação Penal - Código Apolo 188697

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado à fl. 

147, pois tempestivo, o que foi certificado à fl. 153.

Intime-se o recorrente, por intermédio de se advogado (fl. 155) para no 

prazo legal apresentar suas razões e, após, ao recorrido para apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto, nos termos do artigo 600, do 

Código de Processo Penal.

Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da 

CNGC, na sequência, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, para apreciação do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 03 de Agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 198288 Nr: 1225-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Certifico e dou fé que o Advogado ORLANDIR DA ROLD, fica devidamente 

intimado à apresentar, nestes autos, ALEGAÇÕES FINAIS, na forma de 

Memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317759 Nr: 1483-13.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURAILTON GUEDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURAILTON GUEDES SANTOS, Cpf: 

83329145153, Rg: 3668450, Filiação: Venancio Rodrigues dos Santos e 

Otalia Guedes Leal, data de nascimento: 11/02/1977, brasileiro(a), natural 

de Santa Maria da Vitória-BA, convivente, pintor - pedreiro, Telefone 

9624-1900. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AUTOR DO FATO JURAILTON GUEDES SANTOS, 

acima qualificado, das medidas abaixo descritas:1.Que o requerido não se 

aproxime da requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e 

não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, 

whatsapp etc), bem como para familiares e/ou testemunhas, excetuado o 

filho menor; e2.Que o requerido não vá à residência da requerente 

(Estrada Brígida, n. 239, Sítio Santo Antônio) e de seus familiares, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica.Registro, por oportuno, 

que o direito de visitas tem por objetivo evitar a ruptura dos laços de 

afetividade que devem ou deveriam prevalecer no seio familiar, garantindo 

à criança ou ao adolescente seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, 

não sendo somente um direito assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito 

do próprio filho de com eles conviver, reforçando o vínculo paterno e 

materno. Nessa linha e, tendo em vista que as medidas aqui deferidas têm 

caráter apenas penal, a partícula familiares acima grafada, conforme já 

consignado, não afeta eventual direito de visitas ao filho menor (Raylton), 

o qual deve ser harmonizado com a não-aproximação da vítima.Indefiro o 

pedido de afastamento do requerido, pois as partes estão separadas há 

três meses e não residem mais no mesmo endereço, conforme se 

depreende das declarações da própria requerente.Com relação ao pedido 

de suspensão/restrição de posse de arma de fogo, indefiro-o, por ora, 

haja vista a ausência de elementos comprobatórios suficientes, aptos a 

deferir tal pedido cautelarmente. Registro que esta medida tem caráter 

cautelar penal, sendo que o pedido sobre partilha de bens deverá ser 

formulados pela ofendida no Juízo Competente (Vara Cível ou CEJUSC 

desta Comarca).Haja vista a celebração de Termo de Parceria entre esta 

unidade judiciária e a Faculdade FASIPE, determino a expedição de ofício 

(no prazo de 24h) à Clínica de Psicologia de referida universidade para 

atendimento à requerente. Consigne-se no mandado de intimação que a 

requerente deverá contatar a clínica de Psicologia da FASIPE (Centro de 

Atendimento e Pesquisa em Psicologia - CEAPP, com horário de 

atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h, Telefone: 3517 1300 - Av. 

Magda Cássia Pissinatti, 69 - Residencial Florença) para atendimento 

gratuito.Diante do requerimento da requerente no sentido de que deseja 

participar de curso profissionalizante, oficie-se ao CREAS desta Comarca 

para que insira a requerente em eventual curso disponibilizado pelo CRAS 

do bairro onde ela reside. Com o ofício deverá ser encaminhado os dados 

pessoais da requerente, para contato.Intime-se o requerido, sobre as 

medidas protetivas acima deferidas, bem como cientifique-o de que, em 

caso de descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.

Despacho/Decisão: Código Apolo 317759 - Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaRequerente: Melania Cichaseski (documento de identificação à fl. 

10)Requerido: Jurailton Guedes Santos (qualificação de acordo com a 

autoridade policial às fls. 03/03-verso)Vistos.Trata-se de expediente 

remetido pela autoridade policial com pedido da requerente de deferimento 

de algumas medidas protetivas de urgência previstas na Lei 

11.340/2006.Vieram-me os autos conclusos. É o Relato do necessário. 

Fundamento. D E C I D O.As alegações da requerente quanto às ameaças 

e agressões psicológicas contra si praticadas pelo requerido, 

consubstanciadas no Boletim de Ocorrência 2018.36600, revelam a 

presença dos requisitos ao deferimento, liminarmente, de algumas das 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, ressaindo 

de tais documentos a fumaça do bom direito.Quanto ao periculum in mora, 

mostra-se evidente em virtude da possibilidade de que tais fatos, ou 

mesmo fatos mais graves possam ser praticados contra a requerente, 

caso não seja deferida imediatamente a tutela jurisdicional, ainda que 

provisória, precária e revogável, como qualquer decisão liminar.Posto isso, 

DEFIRO LIMINARMENTE algumas medidas protetivas, com fundamento no 

artigo 12, III, c/c artigo 22, III (alíneas “a”, “b” e “c”), da Lei 11.340/06, e 

determino:1.Que o requerido não se aproxime da requerente (distância 

mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por 

quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas, excetuado o filho menor; e2.Que o requerido 

não vá à residência da requerente (Estrada Brígida, n. 239, Sítio Santo 

Antônio) e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica.Registro, por oportuno, que o direito de visitas tem por objetivo 

evitar a ruptura dos laços de afetividade que devem ou deveriam 

prevalecer no seio familiar, garantindo à criança ou ao adolescente seu 

pleno desenvolvimento físico e psíquico, não sendo somente um direito 
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assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito do próprio filho de com eles 

conviver, reforçando o vínculo paterno e materno. Nessa linha e, tendo em 

vista que as medidas aqui deferidas têm caráter apenas penal, a partícula 

familiares acima grafada, conforme já consignado, não afeta eventual 

direito de visitas ao filho menor (Raylton), o qual deve ser harmonizado 

com a não-aproximação da vítima.Indefiro o pedido de afastamento do 

requerido, pois as partes estão separadas há três meses e não residem 

mais no mesmo endereço, conforme se depreende das declarações da 

própria requerente.Com relação ao pedido de suspensão/restrição de 

posse de arma de fogo, indefiro-o, por ora, haja vista a ausência de 

elementos comprobatórios suficientes, aptos a deferir tal pedido 

cautelarmente. Registro que esta medida tem caráter cautelar penal, sendo 

que o pedido sobre partilha de bens deverá ser formulados pela ofendida 

no Juízo Competente (Vara Cível ou CEJUSC desta Comarca).Haja vista a 

celebração de Termo de Parceria entre esta unidade judiciária e a 

Faculdade FASIPE, determino a expedição de ofício (no prazo de 24h) à 

Clínica de Psicologia de referida universidade para atendimento à 

requerente. Consigne-se no mandado de intimação que a requerente 

deverá contatar a clínica de Psicologia da FASIPE (Centro de Atendimento 

e Pesquisa em Psicologia - CEAPP, com horário de atendimento das 7h às 

11h e das 13h às 17h, Telefone: 3517 1300 - Av. Magda Cássia Pissinatti, 

69 - Residencial Florença) para atendimento gratuito.Diante do 

requerimento da requerente no sentido de que deseja participar de curso 

profissionalizante, oficie-se ao CREAS desta Comarca para que insira a 

requerente em eventual curso disponibilizado pelo CRAS do bairro onde 

ela reside. Com o ofício deverá ser encaminhado os dados pessoais da 

requerente, para contato.Intime-se o requerido, sobre as medidas 

protetivas acima deferidas, bem como cientifique-o de que, em caso de 

descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá utilizar a 

força policial para cumprimento do mandado, o que desde já autorizo, nos 

termos do § 3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo agir com 

parcimônia.Intime-se a requerente do deferimento destas medidas, a qual 

deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais delas ou se forem 

descumpridas.Notifique-se o Ministério Público sobre o teor da presente 

decisão.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive em regime de plantão, 

acaso ultrapassado o horário para distribuição regular dos mandados. 

Sinop, 01 de fevereiro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de 

Direito

Advertência: Cientificano-o ainda que em caso de descumprimento, 

poderá ser-lhe decretada a PRISÃO PREVENTIVA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 08 de agosto de 2018

Débora Roberta Pain Caldas Juiza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318067 Nr: 1697-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:MT 20.017/O

 Certifico e dou fé que o Advogado RENATO TENÓRIO ALVES, fica 

devidamente intimado à apresentar, nestes autos, ALEGAÇÕES FINAIS, na 

forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 263806 Nr: 5864-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franz Everton Arguelho da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Certifico, em cumprimento ao item "2" da decisão proferida em audiência 

admonitória (fl. 69), que procedi à elaboração de novos cálculos de 

liquidação de pena do reeducando.

Em atendimento ao item "II" da manifestação ministerial de fl. 78, foi 

expedido ofício ao juízo da 2ª Vara da Justiça Federal de Sinop, solicitando 

os documentos mencionados.

No que se refere à pena de multa, os cálculos elaborados pela Contadoria 

Judicial encontram-se juntados aos autos na fl. 70. Nas fls. 79/81, o 

Ministério Público apresentou novos cálculos de pena de multa, elaborados 

pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso.

 O advogado do réu, devidamente intimado por DJE n. 10193, 

disponibilizado em 5/2/2018, até a presente data nada manifestou.

Certifico ainda, que o reeducando vem comparecendo regularmente em 

juízo, em cumprimento a uma das condições fixadas para o cumprimento 

da pena em regime semiaberto e, por fim, faço os autos conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318636 Nr: 2081-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Diante do teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça em 12.6.2018 (f. 

25), informando que a ré não foi localizada para intimação, resta 

prejudicada a audiência designada para hoje, às 17:00 horas.

Por ora, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 03.8.2018 (f. 28).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321245 Nr: 3879-60.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Defiro o pedido de juntada de documento, conforme requerido pelo 

Ministério Público.

Em observância ao artigo 403, § 3º, do CPP, declaro encerrada a instrução 

processual e faculto às partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais.

No mesmo prazo, em observância ao artigo 5º, LV, da CRFB/88, faculto ao 

réu manifestar-se acerca do pedido de decretação de revelia e de prisão 

preventiva, formulado pelo Ministério Público.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173317 Nr: 8502-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Em observância ao disposto no art. 5º, LV da CF, dê-se vista dos autos 

ao novo advogado do reeducando (fls. 205/206) para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca das certidões lavradas em 28.5.2015 (f. 144) e 

09.12.2016 (f. 193), comprovando, por ventura, o endereço informado em 

28.10.2014 e 14.11.2014 22.01.2018 (f. 136/137 e f. 201), qual seja, “Rua 

Paulo Pam, n° 194, Jd. Boa Esperança” [sic].

Decorrido o prazo, juntada a manifestação da defesa aos autos (ou 

certificado o decurso do prazo sem resposta), dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público por igual prazo.

Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 226479 Nr: 3620-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON BEZERRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 11324/O

 Intime-se o advogado Paulo Rogerio de Oliveira, OAB/MT 11.324/O, para, 

em 48 (quarenta e oito) horas, informar se ainda assiste juridicamente o 

reeducando Jaderson Bezerra Lopes neste processo executivo de pena, 

apresentando, caso positivo, a justificativa por escrito à falta grave 

noticiada em 20.9.2017 (fls. 396/410), conforme já determinado na decisão 

proferida em 03.5.2018 (f. 434), sob pena de multa de até 100 (cem) 

salários mínimos, nos termos do art. 265 do CPP.

Caso o advogado, devidamente intimado, permaneça inerte, determino a 

intimação pessoal do reeducando para constituir novo patrono ou, sendo 

hipossuficiente, informar se necessita assistência da Defensoria Pública.

Não obstante, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da cópia integral do Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD nº 36/2018, instaurado aos 15.12.2016 em 

desfavor do reeducando Jaderson Bezerra Lopes (fls. 444/479).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 150495 Nr: 11617-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RODRIGUES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 (...) Portanto, diante da inexistência de estabelecimento adequado ao 

regime semiaberto, determino o cumprimento do restante da pena privativa 

de liberdade, até que surja vaga em estabelecimento prisional adequado, 

sob as seguintes condições:1. Trabalhar durante o período diurno, em uma 

das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da 

Comunidade de Sinop/MT, exceto se possuir proposta de labor de outro 

empregador, devidamente comprovada nos autos, permanecendo 

recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 

horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana, 

salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, 

desde que comprove nos autos;2. Comprovar o exercício de atividade 

lícita no prazo de 30 (trinta) dias;3. Não frequentar lugares com 

aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se 

abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros 

lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;4. Não 

praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;5. Informar, no prazo 

de 10 dias, o atual endereço, não podendo ausentar-se da Comarca sem 

prévia autorização do Juízo;6. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem 

consumir ou usar drogas proibidas;7. Comparecer em juízo, mensalmente, 

entre o dia 10 e o dia 20 de cada mês, para informar onde mora e onde 

está trabalhando.Comunique-se o diretor da penitenciária local e 

requisite-se o condenado para ser advertido das condições na escrivania 

e iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. (...)

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 330743 Nr: 9872-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MESSIAS DA COSTA, JAQUELINE DE 

OLIVEIRA MESSIAS, FPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HERLEMANN DE 

OLIVEIRA DE AGUIAR - OAB:75734, Luiz Carlos Alves de Oliveira - 

OAB:OAB/PR 31.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 9872-84.2018.811.0015 (330743) - J

VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência de 

apresentação para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h30min.

III - Intimem-se as partes com as advertências legais.

 IV - Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Sinop/MT, 09 de julho de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Comarca de Várzea Grande

Portaria

PORTARIA N.º 169/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER ao servidor EVALDO JOSÉ DA CUNHA, Oficial de 

Justiça, matrícula n.º 4811, lotado na Central de Administração, 30 dias de 

licença saúde, retroativo ao período de 20 de junho a 19 de julho de 2018, 

conforme laudo pericial incluso. P.R.C. Remetendo-se cópia ao D.R.H. do e. 

Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 31 de julho de 2018.

Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Diretoria do Fórum

Divisão de Recursos Humanos

Edital

EDITAL Nº 17/2018/RH-VG

* O Edital n° 17/2018/RH-VG - referente ao resultado preliminar do V 

Processo Seletivo para Contratação de Estagiários realizado no dia 24 de 

junho de 2018 - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 375823 Nr: 23627-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FJSC, WMCS, FBSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado da Amazonas - OAB:

 : Vistos. Defiro o pedido na forma pactuada e suspendo o processo pelo 

prazo de 06 (seis) meses nos termos do artigo 313, inciso II, do C. P. C. 

Decorrido prazo manifestem-se as partes. Desta audiência saem as 

partes devidamente intimadas e cientificadas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 283324 Nr: 2173-91.2012.811.0002

 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: VALDINA GOMES DA SILVA, EMILLY PAOLA DA SILVA 

MACANHAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO PAULO MACANHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12131, JESSYKA LINDAURA C. S. FARIAS - OAB:16.296-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, sendo expedido edital 

de intimação sob pena de extinção (fls. 75).

O Edital fora expedido e a parte credora foi intimada para dar andamento 

ao feito, no prazo legal de 05 dias (fls. 75), sob pena de extinção, sendo 

que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 74).

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Revogo a decisão de fls. 49.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004935-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES PADILHA RIBEIRO (REQUERENTE)

JESSICA PRUDENTE TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-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. 1004935-53.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de ação de Divórcio Consensual. Defiro o parcelamento das custas em 4 

(quatro) parcelas mensais, na forma do § 6º do art. 98 do CPC. 

Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC), 

comprovando-se nos autos. Após o cumprimento das determinações, ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004630-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. N. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004630-69.2018.8.11.0002. VISTOS etc. A 

assistência judiciária gratuita é autorizada àquele que necessitar de 

acesso à justiça e comprovar (artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal) que não tem recursos para arcar com custas do processo e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, como disciplina o artigo 4º da Lei nº. 1.060/50. Declarando 

expressamente que não tem condições financeiras de arcar com custas 

do processo e honorários sem o prejuízo do seu sustento e da sua família, 

vigora a presunção apenas relativa de veracidade da declaração. Nesse 

sentido são as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, in Código 

de Processo Civil Comentado, 9ª ed., 2006, pág. 1184: “... 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.” (Negritei). Dele também não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE NA SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Por não se tratar de direito 

absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção 

juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, 

exigir-lhe que faça prova de sua situação. II - (...). Agravo improvido”. 

(STJ-3ª Turma, AgRg no Ag n. 1006207/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 

05-6-08, DJU de 20-6-2008, v.u.). No presente caso, não obstante não há 

juntada de declaração de pobreza aos autos, bem ainda verifica-se a 

quantia considerável dos bens adquiridos na constância do casamento, 

avaliados em aproximadamente R$ 420.000,00. Com efeito, observo que o 

requerente demonstra possuir condições financeiras suficientes para 

arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, haja 

vista não equiparar-se aos reconhecidamente pobres. Desta forma, em 

que pese a manifestação de impossibilidade do requerente, não é o que se 

evidencia dos autos, pois, além do valor dado a causa, bem como os 

valores dos objetos que envolvem o litígio, não trouxe elementos aptos a 

demonstrar a necessidade alegada. A respeito do tema: AGRAVO 

REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO - INADMISSÃO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 557, CAPUT, DO CPC - 

INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO 

IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE 

MISERABILIDADE - FUNDADAS RAZÕES - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMT – Agravo Instrumento nº. 76878/2009 – 

Classe CNJ – 206 – Comarca de Barra do Garças – Rel. Dr. Rubens de 

Oliveira Santos Filho – Primeira Câmara Cível – j. em 03.08.2009). Desse 

modo, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Remeta-se ao Cartório Distribuidor. Intime-se a parte 

autora, via Advogado, para recolher o valor das custas processuais com 

base na quantia retificada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450014 Nr: 11910-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDA, FDAQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVINO MACIEL DA SILVA, Rg: 

13605682, brasileiro(a), solteiro(a), porteiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim sendo, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de 

desistência formulado. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.P. R. I.Isento de custas.Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 21 de Maio de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREIT

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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407805 Nr: 15518-22.2015.811.0002

 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: VDDC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONE SEBASTIÃO DA MATA, Cpf: 

03750364150, Rg: 2119531-5, Filiação: Aurita Sebastiana da Mata e Diogo 

Pereira da Mata, data de nascimento: 10/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, catador - servente, Telefone (65) 9927-1769. 

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: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 1.583 e seguintes do Código Civil e art. 32 e seguintes 

da Lei nº. 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição 

inicial para o fim de deferir a guarda dos menores S. C. da C. M., W. D. da 

C. M. e D. W. da C. à autora, Sra. VILMA DOMINGAS DA CRUZ de forma 

definitiva.O pai poderá ter contato com os filhos de forma livre, na 

residência da genitora.Demais períodos como anotado na fundamentação. 

P. R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, bem ainda ao pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 900,00 (novecentos reais), em favor da Defensoria 

Pública.Lavre-se termo de guarda em favor da Sra. Vilma Domingas da 

Cruz. Oficie-se para a Secretaria de Assistência Social do Município 

requisitando avaliação da família para inclusão em projetos assistenciais, 

de modo que os filhos possam ficar sob o convívio materno, inclusive 

incluindo as crianças em atividades extracurriculares ou cursos, se o 

caso, de modo que permaneçam na escola em período integral para que a 

mãe possa trabalhar e ter os filhos consigo ao sair do trabalho.Extraia-se 

cópia dos autos, com posterior remessa à Promotoria de Justiça que atua 

junto a Infância e Juventude, em virtude da “fuga” ou “desaparecimento” 

da adolescente Schirller (fls. 16), para adoção das providências cabíveis 

(as informações a respeito constam do depoimento da genitora, sendo que 

os áudios deverão ser encaminhados à Promotoria, em 

cópia).Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 27 de Abril de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 07 de agosto de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 421596 Nr: 22816-65.2015.811.0002

 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: JOPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDN, EPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22816-65.2015.811.0002.

Código nº. 421596.

VISTOS etc.

Trata-se de Adoção civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora busca adotar legalmente 

Raquel do Nascimento em nome de Josefina Oliveira Pereira de Matos e 

João Pereira de Matos Filho.

O Sr. João faleceu em data de 23/02/2014 (certidão de óbito acostada - 

fls. 13). A ação foi protocolada em data de 04/11/2015.

Dessa forma, o pedido está em consonância com o entendimento da 4ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ação de adoção foi 

pleiteada antes de decorrido os dois anos da morte.

Não obstante, no caso do reconhecimento da adoção de fato após a morte 

do adotante, é cediço que a sentença a ser proferida será constitutiva, de 

modo que alterará os direitos sucessórios do falecido.

Conforme consta em sua certidão de óbito, o Sr. João deixou bens e 

filhos, e dessa forma os filhos também deverão manifestar anuência do 

pedido, eis que serão diretamente afetados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 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.: 313389 Nr: 9548-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDSP, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS, MODN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9548-12.2013.811.0002.

Código nº. 313389.

 VISTOS etc.

 Recebo a emenda à inicial de fls. 81. Anote-se no Apolo.

Compulsando os autos verifica-se, que os avós maternos não foram 

localizados para citação pessoal (fls. 63 e 71).

Assim, acolho o parecer ministerial de fls. 55.

Citem-se os requeridos, por edital com prazo de 20 dias, para, querendo, 

contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do mandado as 

advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC.

Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a 

parte autora para manifestação.

Não sendo apresentada contestação, nomeio desde já um dos ilustres 

Advogados da UNIVAG para proceder à defesa dos réus citados por 

edital (art. 72, inciso II, do CPC).

Com a defesa, diga a autora e o Ministério Público.

 A patrona da autora deve trazer aos autos a prova de que cientificou sua 

cliente da renúncia, eis que requisito para sua validade.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 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.: 350665 Nr: 16320-54.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDT, LVTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ARIANE MARTINS FONTES - OAB:11423-B/MT, EDIO 

MARQUES DO ROSARIO FILHO - OAB:14145, ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:OAB/MT 17850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Cite-se o requerido no endereço informado às fls. 101, conforme 

determinação de fls. 92.

Não havendo manifestação, conclusos para analise dos pedidos de fls. 

101 e verso.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 07 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.: 257417 Nr: 15568-24.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCRADS, RAIANE RIBEIRO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC ANTONIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 Processo nº. 15568-24.2010.811.0002.

Código nº. 257417.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da expropriação, 

período de Janeiro/2011 a Agosto/2016, fls. 83.

Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud, anexo.

Intime-se a credora para indicar bens passíveis de penhora em nome do 

devedor ou requerer o que entender de direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 06 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 389390 Nr: 4947-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IACL, NCCL, HCL, CCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 21.589

 Processo nº. 4947-89.2015.811.0002.

Código nº. 389390.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

Diante da infrutífera tentativa de penhora (fls. 46/48), e inexistência de 

bem imóvel (fls. 62/65, 67/68 e 70/78), a parte autora requereu pela 

inclusão do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito 

como SERASA e SPC às fls. 95.

O Ministério Público opinou pela inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes junto aos órgão SPC e SERASA, sem prejuízo 

de determinação do protesto do título judicial em execução, conforme 

dispõe o art. 528, § 1º e 517 do Código de Processo Civil (fls. 44).

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Defiro o pedido de fls. 95 item “b”.

O art. 528, § 1º e o art. 728, § 3º, ambos do CPC, autorizam o protesto do 

título judicial, em caso de inadimplemento da dívida.

Ante o exposto, determino a expedição de certidão para protesto do título 

e inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito.

Intime-se a credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Não havendo indicação, suspendo o processo pelo prazo de um ano, 

quando deverá ser excluído do relatório mensal.

Não sendo localizados bens na sequência, o processo será extinto e 

arquivado.

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.: 312557 Nr: 8648-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA REGINA MOTA, JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT, JOSÉ THIMOTEO DE LIMA - OAB:OAB-MT 7199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT

 Processo nº. 8648-29.2013.811.0002.

Código nº. 312557.

VISTOS etc.

Logrado êxito no arresto via BacenJud, ainda que em valor ínfimo, se 

comparado ao valor total da execução (anexo).

Determino a expedição de certidão para protesto do título e inclusão do 

nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito.

Intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora em nome do 

devedor ou requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 293070 Nr: 12980-73.2012.811.0002

 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: CEADMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG 

- OAB:14028, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 (...).FUNDAMENTO E DECIDO.Defiro a AJG ao réu (fls. 156).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: o decreto do 

divórcio, os alimentos em favor do filho comum do casal, a guarda e direito 

de convivência.Designo audiência de instrução e julgamento para data de 

25/09 /2018, às 15 horas. Intimem-se as partes para prestar depoimento 

pessoal.Autorizo a produção de prova testemunhal, devendo, o rol – que 

deve preencher os requisitos do art. 450, do NCPC, abaixo transcrito -, (..)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 332166 Nr: 901-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADC, FADC, JMDODC, NDADC, RJLDC, LADC, OADC, 

BVCDC, FBDCF, JFADCF, MADFF, JJFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 901-91.2014.811.0002.

Código nº. 332166.

VISTOS etc.

Indefiro o pedido de suspensão de fls. 74 verso, eis que o processo já foi 

suspenso às fls. 67 e 72.

Intime-se a Inventariante, via advogado, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Nada sendo requerido, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 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.: 252754 Nr: 11774-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOISES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO JULIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903, RAISSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 
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CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676/O, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5819, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:, 

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:9395

 Processo nº. 11774-92.2010.811.0002.

Código nº. 252754.

VISTOS etc.

Logrado êxito no arresto via BacenJud, ainda que em valor ínfimo, se 

comparado ao valor total da execução (anexo).

Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que informe a este juízo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a existência de saldo de FGTS em nome do 

executado, e, havendo, que proceda ao bloqueio até o valor da dívida, 

bem ainda aos Cartórios de Registros de Imóveis desta comarca e 

Cuiabá-MT, para que no prazo de 10 (dez) dias, informem a este Juízo a 

existência de bens em nome do executado.

Com a resposta, diga a credora.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 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.: 90973 Nr: 772-67.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADNEIA RIBEIRO FAGÁ COSTA, EDINÉIA FAGÁ 

MARINHO, KELLER RIBEIRO FAGÁ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDSON RIBEIRO FAGA, ESPÓLIO 

DE CLARINDA VICENTE CARDOSO FAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 90973.

VISTOS etc.

Defiro o pedido de fls. 290.

Nomeio Inventariante a Sr. Lenin Vicente Cardozo Fagá, 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).

 O processo encontra-se pendentes de providências a ser cumpridas pelo 

Inventariante, intime-se ainda, pessoalmente, para que regularize o 

presente feito. Atente-se ao endereço indicado às fls. 290.

 Compulsando os autos, verifica-se que os herdeiros renunciaram a 

herança, eis que não possuem condições financeiras de arcar com os 

impostos e outras despesas oriundas da presente ação (fls. 290).

Dessa forma, determino a intimação dos renunciantes para cumprimento 

do disposto no art. 1.806 do Código Civil (escritura pública ou termo nos 

autos), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 08 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 420892 Nr: 22466-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMF, ROSIANE DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

Def. Pública - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA FIDELIS (Rondônia) 

- OAB:3470/RO, LEOBALDO ALVES DE JESUS - OAB:4037/RO

 Processo nº. 22466-77.2015.811.0002.

Código nº. 420892.

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da expropriação de 

bens.

O rito processual pelo qual tramita o feito, qual seja do artigo 827 e 

seguintes do Código de Processo Civil, não comporta o decreto da prisão 

do devedor, de modo, que inadequado se revela o pedido formulado pela 

parte exequente às fls. 75/76.

Observo que, caso queira, a parte credora pode ajuizar nova ação para a 

cobrança dos alimentos pelo rito processual da prisão.

Assim sendo, Intime-se a exequente, pela Defensoria Pública para indicar 

bens passíveis de penhora em nome deste.

 Indicados bens passíveis de penhora, expeça-se mandado para penhora 

e avaliação.

Em seguida, ao Ministério Público.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 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.: 383536 Nr: 1100-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LEMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1100-79.2015.811.0002.

Código nº. 383536.

VISTOS etc.

Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud, anexo.

Intime-se a credora para indicar bens passíveis de penhora em nome do 

devedor ou requerer o que entender de direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 333534 Nr: 2139-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDSS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY MOURA 

CUIABANO - OAB:13.860, FABIO DORILEU VIEIRA - OAB:10.723

 Processo nº. 2139-48.2014.811.0002.

Código nº. 333534.

VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 108.

Expeça-se novo mandado de prisão civil, devendo constar do mesmo o 

valor da dívida (fls. 108 verso e 109) e o endereço de fls. 106.

Encaminhe-se o mandado, pois, à POLINTER, PRF, bem ainda insira no 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP para cumprimento, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em nome do executado e respectivo bloqueio, à título de 

penhora, até o valor em execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 233297 Nr: 13344-50.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 Processo nº. 13344-50.2009.811.0002.

Código nº. 233297.

VISTOS etc.

Acolho o pleito do Ministério Público de fls. 291.

Designo audiência de conciliação para a data de 13/09/2018, às 15 horas.

Expeça-se o necessário à realização do ato.

O exequente, maior de idade, deve comparecer à audiência.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 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.: 416951 Nr: 20427-10.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Takase 

OAB\11.640 - OAB:11.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13572, DANNILO MONTEIRO DE LIMA - 

OAB:18.365, FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - OAB:14.859, 

JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - OAB:15900

 Processo nº. 20427-10.2015.811.0002.

Código nº. 416951.

VISTOS etc.

Cumpra-se integralmente a determinação contida às fls. 242/244 e verso.

Ciência ao autor acerca da manifestação de fls. 277/278 e verso.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 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.: 437031 Nr: 5150-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORRÊA MORAES - 

OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIAS - OAB:4.202

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 38/42, e, em consequência, 

determino o prosseguimento da execução.A prisão do executado foi 

decretada às fls. 34.Assim sendo, cumpra-se integralmente a decisão de 

fls. 34.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 

07 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 369173 Nr: 18830-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRCADS, EDDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 18830-40.2014.811.0002.

Código nº. 369173.

VISTOS etc.

Infrutífera a tentativa de penhora via BACENJUD, anexo.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que informe a este juízo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a existência de saldo de FGTS em nome do 

executado, e, havendo, que proceda ao bloqueio até o valor da dívida, 

bem ainda aos Cartórios de Registros de Imóveis desta comarca e 

Cuiabá-MT, para que no prazo de 10 (dez) dias, informem a este Juízo a 

existência de bens em nome do executado Ronaldo Arnaldo da Silva, CPF 

nº. 985.170.661-20.

Com a resposta, diga o credor.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 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.: 315787 Nr: 12141-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIA MARIA ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LÁZARO DA SILVA, FÁBIO WILLIAN 

ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:OAB/MT 9.922-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12141-14.2013.811.0002.

Código nº. 315787.

VISTOS etc.

Acolho parcialmente o parecer ministerial de fls. 114verso.

O processo encontra-se na fase final.

Em consulta ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL foi possível 

localizar mais um endereço do herdeiro Fábio Willian Arantes da Silva, 

anexo.

 Intime-se o herdeiro Fábio Willian, pessoalmente, para regularizar sua 

representação processual.

Intime-se a Inventariante para manifestar-se acerca da cota ministerial de 

fls. 114.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 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.: 421345 Nr: 22713-58.2015.811.0002

 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: MEADP, SOLANGE BENEDITA DE PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5038, 

UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22713-58.2015.811.0002.

Código nº. 421345.

VISTOS etc.

Intime-se novamente a parte autora, por Advogado, e pessoalmente, para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, uma vez que o 

requerido não foi encontrado até o momento para citação pessoal.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 07 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.: 435541 Nr: 4362-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDPA, JVDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo nº. 4362-03.2016.811.0002

Código nº. 435541.

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 60/64), suspendo o curso 

do feito até o cumprimento integral da avença.

Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte autora para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de presunção do cumprimento da obrigação, seguindo o processo, 

para extinção na forma do art. 922, do NCPC.

Com ou sem manifestação do credor no prazo acima estabelecido, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Dê-se baixa no relatório estatístico.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326426 Nr: 22782-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSDJ, REDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, JOSE WILSEM MACOTA - OAB:7481--B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 Processo nº. 22782-61.2013.811.0002.

Código nº. 326426.

VISTOS etc.

Defiro os pedidos formulados pela parte exequente às fls. 106/107.

Cumpra-se com o determinado de fls. 82. Atente-se ao número correto do 

CPF indicado às fls. 106 verso.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 271620 Nr: 13147-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDS, LLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6755, SERGIO PAGANOTTO - OAB:OAB/MT12.054

 Processo nº. 13147-27.2011.811.0002.

Código nº. 271620.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

A parte exequente noticiou nos autos o descumprimento do acordo pelo 

executado, bem ainda pugnou pela citação do requerido, ou que seja 

designada nova audiência (fls. 439).

Assim sendo, intime-se o executado para comprovar o cumprimento do 

acordo e pagamento da dívida.

 Sem prejuízo da determinação acima, designe-se audiência com a Sra. 

Conciliadora com vistas à conciliação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 235738 Nr: 15707-10.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 Processo nº. 15707-10.2009.811.0002.

Código nº. 235738.

VISTOS etc.

Defiro a AJG (fls. 253/255).

Cabe a parte credora apresentar a memória de cálculo devidamente 

atualizada, motivo pelo qual indefiro o pedido do item 2, alínea “b” às fls. 

255.

O devedor foi intimado às fls. 246/247.

Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud, anexo.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 302586 Nr: 23445-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLSDS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:MT 20.626/O

 Processo nº. 23445-44.2012.811.0002.

Código nº. 302586.

VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 217), no tocante ao direito 

de convivência do genitor. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 P. R. I.

No tocante a Execução de Alimentos, defiro pedido de fls. 227.

Intime-se o executado, por Oficial de Justiça, para, em três dias, 

comprovar nos autos o pagamento do débito alimentar, e, ainda, que se 

encontra em dia com as parcelas que se venceram no curso do processo.

Não havendo manifestação ou não comprovado o pagamento integral do 

período mencionado, o que deverá ser certificado, independentemente de 

nova determinação, expeça-se mandado de prisão, com o valor atualizado 

da dívida, remetendo-o ao cumprimento por Oficial de Justiça, e, se 

infrutífero, à Polinter, Polícia Rodoviária etc.

 Intime-se a credora, através da Defensoria Pública e o Ministério Público.

Os valores depositados em Juízo pelo devedor já foram liberados para a 

exequente (fls. 166, 214, 216 e 230).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande/MT, 07 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.: 446587 Nr: 10215-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.
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Trata-se de Alvará Judicial.

Oficie-se ao INSS requisitando informação a respeito da existência e 

montante disponível em favor do de cujus.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432629 Nr: 2554-60.2016.811.0002

 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: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBDL, JGBDL, SDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA. - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na petição inicial.P. R. I.Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa a cobrança, eis que o autor é 

beneficiário da AJG.Após o trânsito em julgado, e observadas as 

formalidades legais, arquive-se e dê-se baixa. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 308730 Nr: 4694-72.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO, JOSEANE 

DO AMARAL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SIMÃO - 

OAB:10.066-B-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Certifico que, conforme determinação do despacho de fls.65 doi 

designado o dia 18/agosto/2018 a partir das 07horas para a realização do 

Projeto Pai Presente. Compaarecer na data e horario mencionado sito no 

Forum da Comarca de Várzea Grande AV Castelo branco S/N. bairro 

Agua Limpa, fone 3688-8486.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 264290 Nr: 3673-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMCDC, RDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:, GRACIELLY ALVES DA CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a aprte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre o oficio juntado nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 271620 Nr: 13147-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDS, LLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6755, SERGIO PAGANOTTO - OAB:OAB/MT12.054

 Certifico que, designo o dia 03/setembro/2018 às 15horas, para a 

realização da audiência de conciliação

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004633-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. C. Z. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. U. (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 

1004633-24.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 30/07/201/ (Id 13588098), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 14h00 Várzea Grande/MT, 08 de agosto 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001073-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. P. D. S. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. C. D. S. (TESTEMUNHA)

T. D. J. B. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001073-74.2018.8.11.0002. AUTOR: JOAO BOIKO RÉU: PATRICIA JAH 

PEREIRA DA SILVA BAIKO Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração 

de Alimentos, com fundamento na Lei Civil, ajuizada por JOÃO BOIKO, em 

desfavor de PATRICIA JAH PEREIRA DA SILVA BAIKO, consoante os 

termos iniciais. Em suma, alega o autor que fora fixado a título de alimentos 

o montante de 18,87% (dezoito vírgula oitenta e sete por cento) do salário 

mínimo vigente, nos autos do Processo n. 4592-21.2011.811.0002, que 

tramitou nesta Vara Especializada. Informa que a requerida atingiu a 

maioridade e constituiu família, razão pela qual pugna pela exoneração do 

pagamento da verba alimentícia outrora fixada. Com a inicial acostou 

documentos. A inicial foi recebida (id. n. 11774130), oportunidade em que 

foi indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como foi designado 

audiência de conciliação, determinando a intimação da requerida. 

Realizada audiência de conciliação, a parte requerida manifestou 

concordância com o pedido contido na exordial, pois além de ter 

alcançado a maioridade, já contraiu matrimônio e afirma que tem a 

possibilidade de se sustentar. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil, que o Juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência. O processo está em ordem 

e maduro, não havendo necessidade de maior dilação probatória, razão 

pela qual, passo ao julgamento antecipado da lide. Não há preliminares a 

serem analisadas. No caso em tela, não houve fatos que refutassem o 

pedido exordial, ante a concordância expressa da requerida com a ação. 

Portanto, entendo desnecessária a audiência para produção de prova 

oral, tendo em vista que os elementos confirmados pela própria requerida, 

vez que demonstram que a mesma atingiu maioridade civil, bem como 

contraiu matrimônio, além de afirmar que pode se sustentar sozinha. Ex 

Positis, pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os termos 

iniciais, com escoro no art. 487, I, do CPC/2015, desobrigando o autor do 

dever de alimentar à requerida, maior de idade e capaz e, via de 

consequência; declaro extinto o presente feito com resolução de mérito. 
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Em havendo desconto mediante folha de pagamento do requerido em 

decorrência da obrigação alimentar, OFICIE o empregador para cessar o 

referido desconto. Publique-se. Expeça-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após 

o decurso do prazo recursal, cumpridas as determinações supracitadas, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixa e anotações de praxe. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005198-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. L. (REQUERENTE)

J. T. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005198-85.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, 

do CPC/2015. Determino a intimação da parte autora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias (Art. 321, do Código de Processo Civil), acoste aos 

autos comprovação dos preenchimentos dos requisitos que tornam os 

autores necessitados da concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

bem como acoste cópia da certidão de nascimento e/ou carteira de 

identidade da criança, com o fito de comprovar o grau de parentesco, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumprida a determinação supracitada, 

certifique-se e volte-me os autos 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005459-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. G. S. F. (AUTOR)

A. V. G. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELLA SILVA FELIX OAB - 036.775.511-45 (REPRESENTANTE)

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. G. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005459-50.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos que ANA VITÓRIA GOMES 

SILVA FELIX e CARLOS ALFREDO GOMES SILVA FELIX, representados 

por sua genitora Sra. MARISTELLA SILVA FELIX, movem em face de 

WENDEL ALFREDO GOMES SILVA, visando a fixação de alimentos em 

desfavor do requerido. Inicialmente, intime-se a autora, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias (Art. 321, do CPC/2015), emende a inicial, adequando 

o valor da causa (Art. 319, V, do CPC), que neste caso sequer fora 

informado o quantum pretendido a título de alimentos. Logo, determino a 

emenda do valor da causa que deverá corresponder a soma de 12 (doze) 

prestações mensais pretendidas pelos autores (art. 292, III, CPC/2015), 

sob pena de indeferimento da inicial. Atendida a determinação supra, 

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-496 GUARDA

Processo Número: 1005798-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ORTIZ MORENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BALZEZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005798-09.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Versam os autos sobre Ação de Guarda com pedido de Tutela 

de Urgência que JOÃO ORTIZ MORENIO, move em face de ANGELA DO 

NASCIMENTO BALDEZ MORENIO, representada por seu genitor Sr. 

MARCELO BALZEZ, todos devidamente qualificados nos autos. 

Analisando os autos, verifico que a ação de Guarda, foi ajuizada em 

desfavor da menor ANGELA DO NASCIMENTO BALDEZ MORENIO, 

representada por seu genitor. Considerando-se que não há cumulação de 

pedidos, mas pretende o autor tão somente a regulamentação da guarda, 

a infante não deve figurar no polo passivo, intime-se o autor, para no 

prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II, do Código de Processo Civil), 

retificar o polo passivo da demanda. Às providências. SEDE DO 3ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006150-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY THIANY MAURICIO PEREIRA OAB - MT23543/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. C. H. (REQUERIDO)

C. C. H. (REQUERIDO)

C. A. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1006150-64.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável Post Mortem, proposta por DINA MAURICIO NEVES, em desfavor 

de CARLA JAKELINE COSTA HORTOLANI, CAROLINE COSTA HORTOLANI 

e CRISTIANE APARECIDA HORTOLANI, todas devidamente qualificadas 

nos autos em epígrafe. 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, apresentando declarações firmadas 

por 3 (três) testemunhas que atestem a convivência e o respectivo 

período, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a emenda, 

volva-me imediatamente concluso para análise. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005797-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - 

MT0007730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005797-24.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação 

de Visitas proposta por LAERCIO BENEDITO DE CAMPOS, em desfavor de 

MARIA YASMIN DOS SANTOS DE CAMPOS, representada por sua 

genitora, Srª MONIQUE TANJI DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados na inicial. Com a inicial vieram alguns documentos, todavia não 

fora anexada a guia de recolhimentos das custas processuais, razão pela 

qual DETERMINO que a parte autora proceda a devida emenda a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na distribuição, 

consoante o exposto no art. 290 do CPC/2015. 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-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1004635-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SALES FERRARI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1004635-91.2018.8.11.0002. Vistos etc. Intime-se o requerente para que 

no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 321, do CPC/2015), emendar a inicial, 

adequando o valor da causa (Art. 319, V, do CPC), que neste caso, 

deverá corresponder ao valor do patrimônio informado, bem como 

apresente as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, para fins 

de análise do pedido de assistência judiciária gratuita, sob pena de 

indeferimento do pedido. Atendida a determinação supra, conclusos. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004402-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY RODRIGUES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDES RODRIGUES MELO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1004402-94.2018.8.11.0002 Vistos etc. Defiro, por ora, o pedido de AJG, 

sem prejuízo de determinar o recolhimento “a posteriore”, após a apuração 

do ativo. Indefiro, o pedido de exibição de documentos, eis que o rito 

processualístico em comento (Art. 396 do CPC/2015) está entre aqueles 

que são caracterizados especiais, portanto, INCOMPATÍVEL com o rito de 

jurisdição voluntária, impossibilitando assim, a cumulação de pedidos. Por 

ora, DETERMINO a INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que em 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC/2015) providencie a 

juntada aos autos, da PROCURAÇÃO (id. 13458779) devidamente 

subscrita pelo mandatário, bem como as respectivas CÓPIAS dos 

documentos necessários ao regular prosseguimento do feito (Art. 320 do 

Novo CPC), sob pena de indeferimento da inicial. Após o decurso do 

prazo, CERTIFIQUE-SE e venha-me concluso. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008883-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. P. M. M. (REQUERENTE)

G. D. P. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

CHARLES TAVARES RIBEIRO OAB - MT7401 (ADVOGADO)

CLEONICE DE PAULA GOMES OAB - 626.939.131-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZE BATISTA DA SILVA MESA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1008883-37.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. n. 10933225. Em suma, 

a parte exequente requer o pagamento do débito alimentar, fundado no art. 

911. É o necessário. Decido. Inicialmente, trata-se de título executivo 

judicial, vez que fora submetido a homologação (art. 515, III, CPC/2015). 

Portanto, o rito pretendido, qual seja o estabelecido no art. 911 do 

CPC/2015, não se adequa a presente demanda, razão pela qual determino 

a emenda à inicial. Ademais, pretendem os exequentes o rito da coerção 

pessoal. Contudo, a presente execução pelo rito da prisão, visa a 

cobrança do ano de 2015 a 2017, conforme descrito em sua petição. Pois 

bem, a luz do que preconiza a Súmula 309 do STJ, a execução pelo rito da 

prisão deve compreender até as 3 (três) últimas prestações anteriores ao 

pedido, senão vejamos: Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo. Por esta razão, INTIME-SE a parte exequente, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, nos termos do art. 321, p.ú. do 

CPC/2015, adequando o pedido ao procedimento correto estabelecido em 

lei, bem como indicando os meses que pretende executar a obrigação, sob 

pena de indeferimento da inicial. No mesmo termo, deverá a exequente 

cumprir o disposto no art. 523 e art. 524, ambos do CPC/2015, no prazo 

legal. Com aporte aos autos, volva-me concluso. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CORREA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SODRE ANDRADE OAB - MT15173/B (ADVOGADO)

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001663-22.2016.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: ADALBERTO CORREA JUNIOR Vistos etc. Denota-se dos 

autos que as partes entabularam um acordo no id. n. 7990192. 

Oportunizado vista dos autos ao Parquet, este se manifestou pela 

homologação do acordo condicionada a apresentação da certidão de 

nascimento atualizada da criança (id. n. 8052981). Acolhido o parecer 

Ministerial no id. n. 9939782, fora determinada a intimação da parte autora 

para que adequasse o acordo, conforme a cota do Ministério Público. Por 

conseguinte, a parte autora procedeu a juntada da certidão de nascimento 

atualizada, de modo a constar o nome do Sr. ADALBERTO CORREA 

JUNIOR, como pai da criança. Além disso, requereu a expedição de ofício 

ao empregador do genitor para proceder desconto em folha de pagamento 

(id. n. 10389999). Outrossim, a parte autora, através de petição, 

apresentou uma manifestação ao descumprimento do acordo, por parte do 

requerido. É o necessário. Fundamento e decido. Precipuamente, sendo as 

partes maiores e capazes, estando ambos devidamente acompanhados 

de seus respectivos advogados, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado à fl. 54/56, com supedâneo no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil e, via de consequência; julgo e declaro EXTINTO O 

PROCESSO, com JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. Concito às partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado. Ademais, com o fito de dar viabilidade ao 

cumprimento do acordo que ora homologo, DEFIRO o pedido da 

requerente, razão pela qual se faz necessária a expedição de Ofício a 

SAD para que seja procedido o desconto em folha de pagamento do valor 

acordado. Ressalta-se que os descontos que deverão ser procedidos são 

a partir da data da homologação do acordo, razão pela qual indefiro o 

pedido da requerente para que fossem realizados os descontos dos 

meses anteriores à homologação do acordo entabulado pelas partes, até 

porque o parecer ministerial fora favorável à homologação do acordo, 

desde que cumprida a condição estabelecida, qual seja a de anexar aos 

autos a certidão de nascimento atualizada da criança. Isento de custas e 

honorário na forma da lei. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CORREA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE SODRE ANDRADE OAB - MT15173/B (ADVOGADO)

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001663-22.2016.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: ADALBERTO CORREA JUNIOR Vistos etc. Denota-se dos 

autos que as partes entabularam um acordo no id. n. 7990192. 

Oportunizado vista dos autos ao Parquet, este se manifestou pela 

homologação do acordo condicionada a apresentação da certidão de 

nascimento atualizada da criança (id. n. 8052981). Acolhido o parecer 

Ministerial no id. n. 9939782, fora determinada a intimação da parte autora 

para que adequasse o acordo, conforme a cota do Ministério Público. Por 

conseguinte, a parte autora procedeu a juntada da certidão de nascimento 

atualizada, de modo a constar o nome do Sr. ADALBERTO CORREA 

JUNIOR, como pai da criança. Além disso, requereu a expedição de ofício 

ao empregador do genitor para proceder desconto em folha de pagamento 

(id. n. 10389999). Outrossim, a parte autora, através de petição, 

apresentou uma manifestação ao descumprimento do acordo, por parte do 

requerido. É o necessário. Fundamento e decido. Precipuamente, sendo as 

partes maiores e capazes, estando ambos devidamente acompanhados 

de seus respectivos advogados, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado à fl. 54/56, com supedâneo no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil e, via de consequência; julgo e declaro EXTINTO O 

PROCESSO, com JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. Concito às partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado. Ademais, com o fito de dar viabilidade ao 

cumprimento do acordo que ora homologo, DEFIRO o pedido da 

requerente, razão pela qual se faz necessária a expedição de Ofício a 

SAD para que seja procedido o desconto em folha de pagamento do valor 

acordado. Ressalta-se que os descontos que deverão ser procedidos são 

a partir da data da homologação do acordo, razão pela qual indefiro o 

pedido da requerente para que fossem realizados os descontos dos 

meses anteriores à homologação do acordo entabulado pelas partes, até 

porque o parecer ministerial fora favorável à homologação do acordo, 

desde que cumprida a condição estabelecida, qual seja a de anexar aos 

autos a certidão de nascimento atualizada da criança. Isento de custas e 

honorário na forma da lei. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 484102 Nr: 4453-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDDO, KSDDO, GOSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifiquei que a tentativa de citação/intimação do 

executado que restara inexitosa, conforme certidão exarada pelo Oficial 

de Justiça à fl. 56.

Diante da informação trazida aos autos pelos exequentes às fls. 64/65, 

atualize-se o endereço do executado, desentranhe-se o mandado de 

citação para nova tentativa de cumprimento da decisão, com observância 

das benesses do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 404408 Nr: 13564-38.2015.811.0002

 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: GOSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291

 Vistos etc.

 Os autos vieram-me conclusos em razão de petição encartada às 

fls.114/117, na qual a parte exequente reitera o pedido de tramitação 

prioritária, bem como requer a citação do executado.

 Pois bem, INDEFIRO o pedido de que seja procedida nova citação do 

executado, eis que o ato citatório já ocorrera nestes autos, conforme 

certidão acostada à fl. 71.

 Ademais, DETERMINO o INTEGRAL cumprimento do decisório de fl. 111 

f/v.

Por conseguinte, denota-se dos autos que às fls. 31/41 trata-se de 

cumprimento de sentença referente aos alimentos provisórios, que já 

estão sendo executados nos processos sob os códigos 476166 e 

484102, em conformidade com o que dispõe o art. 531, §1º, do CPC/2015. 

Portanto, DETERMINO o desentranhamento das peças que se referem ao 

cumprimento de sentença nestes autos, mais precisamente das fls. 31/41, 

intimando-se a Patrona dos exequentes para retirá-las, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de incineração, a qual deverá ser procedida em 

caso de inércia.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 436490 Nr: 4884-30.2016.811.0002

 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: MCLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - OAB:OAB/MT 6674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

DE LIMA - OAB:, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006

 Vistos etc.

Em que pese o presente feito estar concluso para viabilidade de 

julgamento, denota-se que os autos não estão maduros para tanto, razão 

pela qual converto o julgamento em diligência e determino que se proceda 

da seguinte forma:

Intime-se a requerente para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de quitação das parcelas referentes ao valor dado 

como entrada, cuja sua quota parte alega ter sido o importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), bem como acoste os comprovantes inerentes às 

parcelas do financiamento que afirma terem sido adimplidas 

exclusivamente por ela (tabela de fl.10), haja vista que até o presente 

momento foi anexado tão somente, a cópia de um boleto no valor de R$ 

919,28 (novecentos e dezenove reais e vinte oito centavos), conforme 

depreende-se de fl. 30.

Ademais, determino que o requerido traga aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, a devida documentação dos bens dispostos nos itens “b,c” 

(fl.69 v), vez que pleiteia o direito de meação.

 Após cumpridas as determinações, manifestem-se as partes para, 

querendo, pronunciar sobre o conteúdo de tais documentos, no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de que não haja nenhuma alegação futura de 

nulidade ou ofensa ao Princípio Constitucional do Contraditório (art. 437, 

§1º, CPC/2015).

Em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 409075 Nr: 16156-55.2015.811.0002

 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: LFSDJ, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Alvarenga Viana - 

Estagiária - OAB:19720/E, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 5645, Wanderson Augusto A. de Souza/UNIVAG - 
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OAB:17297/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, de 

que os autos foram desarquivado.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004682-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA DA CRUZ CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIRIO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL 

DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem do MM. Juiz Carlos 

Roberto Barros de Campos. Dados do processo: Processo: 

1004682-36.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 56.190,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]; Parte Autora: Sunamita 

da Cruz Carvalho Parte Ré: Olirio Marques da Silva. Pessoa a ser citada: 

OLIRIO MARQUES DA SILVA (nascido aos 18/7/1968, nome da mãe: 

Dalvina Marques da Silva, inscrito no CPF sob n.º005.938.711-46), 

atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do inteiro teor da ação que lhe é 

proposta (cujo resumo segue abaixo). Fica advertido de que, querendo, 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 335, III do CPC), a contar do prazo de 20(vinte) dias após a 

publicação deste Edital; e, que se não contestar a ação, já lhe foi nomeado 

como Curador o ilustre patrono representante do Núcleo de Prática 

Jurídica da UNIVAG. CIENTIFICANDO-A que havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Divórcio Litigioso 

proposto por Sunamita da Cruz Carvalho Marques da Silva em face de 

Olirio Marques da Silva requerendo seja a presente ação julgada 

procedente, decretando-se o divórcio, e determinando-se a expedição do 

mandado de averbação para o Cartório de Registro Civil competente, que a 

autora permaneça com o imóvel, e o requerido com o valor adquirido sobre 

a venda dos bens móveis, bem como a condenação do Requerido ao 

pagamento das dívidas por ele contraídas em face da Senhora SUNAMITA 

DA CRUZ CARVALHO MARQUES DA SILVA; ainda que a autora volte a 

usar o nome de solteira, qual seja, SUNAMITA DA CRUZ CARVALHO. 

Despacho/Decisão: DECISÃO. Processo: 1004682-36.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: SUNAMITA DA CRUZ CARVALHO. REQUERIDO: OLIRIO 

MARQUES DA SILVA. Vistos etc. Tendo em vista as certidões dos oficiais 

de justiça acostadas nos ids n. 7359823 e 13600469; bem como em face 

da pesquisa procedida através do sistema INFOSEG pela parte autora, na 

qual consta endereço que apesar de realizada a diligência para proceder 

a citação do requerido, restou inexitosa, consoante a certidão acostada 

no id. 13600469, o que torna inútil a reiteração da diligência, conforme 

descrito no art. 370, parágrafo único do CPC/2015. Destarte, defiro o 

pedido constante no id n. 13742544, e determino a citação por edital do 

requerido, anotando-se o prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, 

do Código de Processo Civil. Decorrido prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, fica desde logo 

nomeado Curador à lide o ilustre patrono representante do Núcleo de 

Prática Jurídica da UNIVAG, que patrocinará os interesses do demandado. 

Após, dê-se vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Às 

providências. ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOANNE DA SILVA MESQUITA, digitei. Várzea Grande/MT, 8 de 

agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006637-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MARQUES BERNARDES SILVA (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: 

1006637-34.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO BERNARDES DA SILVA 

REQUERIDO: KAMILA MARQUES BERNARDES SILVA Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE INTERDIÇÃO com pedido de curatela provisória em 

antecipação de tutela, ajuizada por JOÃO BERNARDES DA SILVA, em 

face de KAMILA MARQUES BERNARDES SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O requerente informa que é genitor da requerida, 

sendo esta portadora do CID n. F 71.1 e F 06, conforme laudo médico 

assinado pelo Dra. Lisbeth Rocha Campolin, inscrita no CRM/MT n. 5268 (id 

n. 14458553). Alega o genitor que em decorrência da enfermidade, a filha 

não pode exercer sozinha qualquer ato da vida civil. Além disso, o genitor 

afirma necessitar da interdição da filha para requerer judicialmente um 

benefício previdenciário em favor da filha. Pugna pela interdição da 

requerida com os efeitos da tutela antecipada em liminar, nomeando o 

requerente provisoriamente como seu curador. Com a inicial vieram vários 

documentos. É o breve relato. Decido. Considerando os fatos narrados na 

exordial e a documentação contida nos autos, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida, e em atenção ao disposto no 

art. 749 do Código de Processo Civil, nomeio, provisoriamente, o Sr. JOÃO 

BERNARDES DA SILVA, curador da interditanda KAMILA MARQUES 

BERNARDES SILVA. Lavra-se o termo de compromisso. Ademais, tendo 

em vista o documento acostado no id n. 14458553, desde já, nos termos 

do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, fica desde logo nomeado 

Curador à lide o ilustre representante do Núcleo de Prática Jurídica da 

Univag, que patrocinará os interesses da interditanda. Dê-se-lhe vista dos 

autos, pelo prazo legal. Desde já, determino a realização de perícia médica 

na interditanda, com o fito de atestar o grau de incapacidade (art. 753 do 

CPC/2015). Ademais, verifica-se através do ofício nº 078/2018 que a 

POLITEC não dispõe de meios para realização de perícia médica. Assim, 

para a realização da perícia nomeio, conforme o “Guia peritos médicos - 

Mato Grosso - ANADEM” a DRA. JOSEANE APARECIDA LOPES DA SILVA, 

médica psiquiatra perita, com endereço profissional na Rua Sírio Libanesa, 

240, apartamento 101, bairro Popular, Cuiabá-MT, telefone nº: (65) 

99200-0062 e (65) 98424-5242, e e-mail para contato: 

jolopes@bol.com.br. Tendo em vista ser a parte autora, beneficiária da 

gratuidade da justiça, em observância à Resolução 232 do CNJ, fixo os 

honorários do perito em R$ 1.000,00 (hum mil reais) (art. 504, § 4º da 

CNGC). Intime-se a perita nomeada acerca da nomeação. Em sendo aceita 

a nomeação, deverá apresentar currículo e comprovar especialização, 

bem como confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, bem como 

designar data, horário e local para início dos trabalhos, o que deverá ser 

comunicado nos autos de forma a possibilitar aos assistentes técnicos o 

acompanhamento da perícia, devendo ser intimados da data designada, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, 

e art. 466, § 2º, ambos do CPC). A Senhora perita deve ser advertida para 

responder com clareza e objetividade os seguintes quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Albergado pelo artigo 

357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do 

encargo, para apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as 

observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. a) De que espécie 

de doença sofre o (a) interditando (a)? Classificá-la cientificamente. b) 

Essa moléstia – se existente – é de molde a comprometer, no (a) 

interditando (a), suas faculdades de discernimento, afetividade ou 

orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas impedem o (a) 

interditando (a) de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz para vida 

civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua moléstia (se de 

alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou permanente? f) Indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 
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necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do Código de 

Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os esclarecimentos 

que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis ao deslinde do 

feito. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo 

pericial, expeça-se certidão em favor do médico perito, com o valor dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). Faculto às 

partes a indicação de assistente técnico e quesitos complementares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, II e III, do Código de 

Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (Art. 477, § 

1°, do Código de Processo Civil). Após, vista ao Parquet. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003391-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELELIANE PETRONILIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL WYDLER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003391-64.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ELELIANE PETRONILIA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ISABEL WYDLER Vistos etc. A curatela é um 

instituto protetivo (caráter protetivo e assistencial) dos maiores de idade, 

mas incapazes, que não possuem condições de zelar por seus próprios 

interesses, reger sua vida e administrar seu patrimônio. Resta evidente 

que a curadora vem prestando toda a assistência necessária a 

curatelada, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial que 

ora acolho, defiro o pedido do id. n. 12916461 e determino a expedição do 

competente alvará para o levantamento dos valores depositados no 

presente feito consoante dados bancários indicados na petição de id. n. 

12916461. Ademais, determino que ao final de cada ano, a requerente, ora 

curadora provisória, deverá prestar contas, apresentando os respectivos 

comprovantes de gastos com a interditada. Outrossim, tendo em vista a 

ausência de perícia atrelada a informação contida no ofício nº 078/2018 

que a POLITEC não dispõe de meios para realização de perícia médica, 

NOMEIO para a realização da perícia, conforme o “Guia peritos médicos - 

Mato Grosso - ANADEM” a DRA. JOSEANE APARECIDA LOPES DA SILVA, 

médica psiquiatra perita, com endereço profissional na Rua Sírio Libanesa, 

240, apartamento 101, bairro Popular, Cuiabá-MT, telefone nº: (65) 

99200-0062 e (65) 98424-5242, e e-mail para contato: 

jolopes@bol.com.br. Tendo em vista ser a parte autora, beneficiária da 

gratuidade da justiça, em observância à Resolução 232 do CNJ, fixo os 

honorários do perito em R$ 1.000,00 (hum mil reais) (art. 504, § 4º da 

CNGC). Intime-se a perita nomeada acerca da nomeação. Em sendo aceita 

a nomeação, deverá apresentar currículo e comprovar especialização, 

bem como confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, bem como 

designar data, horário e local para início dos trabalhos, o que deverá ser 

comunicado nos autos de forma a possibilitar aos assistentes técnicos o 

acompanhamento da perícia, devendo ser intimados da data designada, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, 

e art. 466, § 2º, ambos do CPC). A Senhora perita deve ser advertida para 

responder com clareza e objetividade os seguintes quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Albergado pelo artigo 

357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do 

encargo, para apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as 

observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. a) De que espécie 

de doença sofre o (a) interditando (a)? Classificá-la cientificamente. b) 

Essa moléstia – se existente – é de molde a comprometer, no (a) 

interditando (a), suas faculdades de discernimento, afetividade ou 

orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas impedem o (a) 

interditando (a) de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz para vida 

civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua moléstia (se de 

alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou permanente? f) Indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do Código de 

Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os esclarecimentos 

que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis ao deslinde do 

feito. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo 

pericial, expeça-se certidão em favor do médico perito, com o valor dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). Faculto às 

partes a indicação de assistente técnico e quesitos complementares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, II e III, do Código de 

Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (Art. 477, § 

1°, do Código de Processo Civil). Após, vista ao Parquet. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002483-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar o requerido para 

depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE TRILHA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração. VÁRZEA GRANDE, 8 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002963-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIDAL PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO SEGURO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002963-48.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VIDAL PAULINO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGURO SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT proposta por VIDAL PAULINO DA 

SILVA em desfavor de BRADESCO SEGUROS S.A. Em face do que consta 

sob a Id. nº 12884313, em que a autor requer a desistência do feito, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Sem custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual. 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. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006573-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO OAB - TO2212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006573-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO OAB - TO2212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004161-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR FONCECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004161-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR FONCECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429977 Nr: 791-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBERTO FÉLFILI, MAURÍCIO 

FELFELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE AS 

PROVAS QUE PRENTEDEM PRODUZIR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295063 Nr: 15259-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE BASE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURDES BIANCHI VOLPATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASDIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 128.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452364 Nr: 12934-45.2016.811.0002

 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: MARINALVA VIEIRA AGUILAR MEDEIROS, ROSINEI 

AGUILAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS 

MELLO - OAB:17682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.213, PEDRO MARCELO SIMONE - OAB:OAB/MT3.937

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206103 Nr: 2100-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ERNESTO ENCISO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, WILLIAM RODRIGO ENCISO ALVES - 

OAB:MT 20.312

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204865 Nr: 839-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELIAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP 153.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NOGUEIRA DE 

SOUZA MACEDO - OAB:238706

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255427 Nr: 14616-45.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID SOARES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14983, RICARDO 

HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273788 Nr: 16648-86.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZENIR ANDRADE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIA M. SABOOT DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 225689 Nr: 5895-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA CRISTIANE MONTENEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405526 Nr: 14241-68.2015.811.0002

 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): DÉBORA MIRIAN DA COSTA FONTES, GOLD 

DELOS EMPREENDIMENTOOS IMOBILIÁRIOS SEP LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE O AR DEVOLVIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332489 Nr: 1207-60.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPOSITO DA CONDENAÇÃO EFETUADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407420 Nr: 15366-71.2015.811.0002

 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: CÉSAR LÁERCIO ALBRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSON MORETTI - 

OAB:OAB/MT 7353, GISELE GAUDÊNCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7335

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353740 Nr: 18536-85.2014.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE OLIVEIRA, JANILSON 

FERNANDES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427834 Nr: 26164-91.2015.811.0002

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ESTAÇÃO COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, IVONDENIL PIO DA SILVA, DEBORAH KERR 

SOARES DE JESUS, DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 280323 Nr: 24232-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA PEREIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTICA SÃO THOMÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE O AR DEVOLVIDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446423 Nr: 10166-49.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a proposta de 

honorários do perito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 477343 Nr: 407-27.2017.811.0002

 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: ROSIMEIRE FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA, SOCIEDADE HOSPITALAR 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA 

RITA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 20.783, ROSANIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:MT 18.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:OABTMT 16.839, LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 21.195, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:AO/MT 12.839, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 12.839

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443775 Nr: 8716-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIA REDUTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUM E ROSIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE DE BACCO GEREMIA - 

OAB:OABMS 92.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251204 Nr: 10493-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA COSTA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275067 Nr: 18109-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA CONCEIÇÃO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO FERNANDES DE SOUZA, CLEMENTA 

ESTRELA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742 - OAB/ MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300173 Nr: 20801-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PARQUE DO LAGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - OAB:21585 

S/P, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393 S/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimeno n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397008 Nr: 9782-23.2015.811.0002

 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: HBR, MARIA APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Cumprindo o dispositivo no provimeno n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 272398 Nr: 14143-25.2011.811.0002

 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: MARISA EDILENE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Imobiliária São Mateus 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 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412020 Nr: 17810-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJA SUPERMERCADO EIRELE - EPP, TSURU & 

TSURU LTDA - ME, A.E.TSURU - ME, SUPERMERCADO CASA DO PVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimeno n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 312179 Nr: 8268-06.2013.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA GRESSANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARUJÁ - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297221 Nr: 17637-58.2012.811.0002

 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 - QUADRA 28 - LOTE 

01

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 305169 Nr: 825-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TOBIAS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:13.287-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO

 Cumprindo o dispositivo no provimeno n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 378511 Nr: 25685-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELL WILSON CERVANTES MIRANDA, ARACELES 

GONÇALVES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANTCHESCO ROMARIO VELOSO DE 

ALENCAR, LUCAS RHYAN CURVO DE LIMA GARCIA, MARCIA REGINA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391318 Nr: 6105-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB38.266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - 

OAB:48203

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE AS 

PROVAS QUE PRENTEDEM PRODUZIR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 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: JOSE MAURICIO PAZ NETO - 

OAB:, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora através dos atuais 

advogados cadastrados, da decisão de fls. 383: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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413591 Nr: 18674-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MARCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para apresentar as 

contrarrazões da apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426876 Nr: 25575-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar as 

contrarrazões da apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 378900 Nr: 25958-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar as 

contrarrazões da apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332664 Nr: 1361-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RAMOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar as 

contrarrazões da apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 387539 Nr: 3728-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

PEREIRA - OAB:36921, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A-MT, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA - OAB:OAB/MT.15600

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre a 

proposta de honorários periciais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 322666 Nr: 19080-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO SOUZA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419992 Nr: 21990-39.2015.811.0002

 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: ALINE CAVALCANTE REZINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ESTELA ROJAS DIAZ, SUL AMÉRICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-OAB-MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a proposta de 

honorários do perito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005438-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DIAS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA SILVA RIBEIRO (RÉU)

EVERTON FAGUNDES PEREIRA DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005438-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR: EDMILSON DIAS DE MORAES RÉU: CASSIA SILVA RIBEIRO, 

EVERTON FAGUNDES PEREIRA DA CONCEICAO Vistos. Procedo com a 

retificação do despacho retro, para constar que a data designada para a 

realização da audiência de conciliação é 16 de outubro de 2018, às 

15horas. Intimem-se. Várzea Grande, 7 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGINA MORAIS DALTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BASTOS QUINTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000575-75.2018.8.11.0002. 

AUTOR: PAMELA REGINA MORAIS DALTRO RÉU: MARCOS ANTONIO 

BASTOS QUINTEIRO Vistos etc. Considerando que restará prejudicada a 

audiência designada para o próximo dia 14.08.2018, uma vez que o ARMP 

fora devolvido com a informação “não existe o nr”, defiro o petitório 

acostado no Id. 14593547, e, redesigno audiência de conciliação para dia 

30 de outubro de 2018, às 14h00min. Intimem-se e cumpra-se, nos exatos 

termos da decisão inicial, DEVENDO SER EXPEDIDO CARTA PRECATÓRIA 

à Comarca de Arenapólis/MT, no endereço constante no Id. 14593547. 

Várzea Grande, 8 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001631-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SADY DE QUEIROZ MUSSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO RODRIGUS DA SILVA VULGO BAIANO (RÉU)

MARINILZA CANDIDA DE PAULA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001631-17.2016.8.11.0002. 

AUTOR: SADY DE QUEIROZ MUSSA RÉU: CLARO RODRIGUS DA SILVA 

VULGO BAIANO, MARINILZA CANDIDA DE PAULA Vistos etc. Analisando 

o petitório acostado no Id. 3220438, verifico que se requer a concessão 

do prazo de 45 dias para proceder a juntada da documentação faltante, 

contudo tal pedido é datado de 18.10.2016. Assim, já tendo decorrido o 

prazo solicitado, intime-se o douto causídico da parte autora a se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Prazo. 10 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 8 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005735-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR DOS SANTOS DORNELAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005735-52.2016.8.11.0002. 

AUTOR: ALDENIR DOS SANTOS DORNELAS RÉU: RONI PEREIRA DA 

SILVA Vistos etc. 1 - Expeça-se mandado de citação da parte requerida 

no endereço indicado no petitório do Id. 9078231, fazendo constar as 

advertências legais. 2 - Indefiro o pedido no que concerne a expedição de 

edital de citação para conhecimento de terceiros e interessados, haja vista 

tratar-se de ação de Reintegração de Posse, devendo a parte autora usar 

os meios adequados. Anoto que para figurar no polo passivo da ação de 

reintegração de posse terceiras pessoas devem ser devidamente 

qualificadas, para que possam ser citadas, garantindo o contraditório e a 

ampla defesa. 3 – Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de agosto de 2018 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 204685 Nr: 669-89.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SILVA CERÂMICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Assim, verifica-se que o embargante tem intenção de modificar a decisão 

por meio dos embargos de declaração, o que é inadmissível, uma vez que 

o aludido recurso não se presta a modificar uma decisão em sua essência 

e, como é cediço, não se pode contrariar a finalidade específica de um 

instituto. Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos 

termos supracitados, mantendo a sentença de fls. 111 incólume. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445475 Nr: 9649-44.2016.811.0002

 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: PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Destarte, não vislumbro qualquer das hipóteses que albergue a 

possibilidade de acolhimento dos presentes embargos, pois pretende a 

embargante que este juízo revogue a sentença prolatada nos autos o que 

não é possível, nesta estreita via.Inexiste o alegado erro de fato, que 

levou este juízo a proferir sentença fundamentada em premissa diversa da 

real, pois ao proferir sentença este magistrado analisou adequadamente 

todos os documentos e decisões constantes nos autos, não havendo que 

se falar em cerceamento de defesa.Ademais, os embargos de declaração 

não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma 

decisão/sentença, os quais devem ser corrigidos, se for o caso, através 

do recurso adequado.Sendo assim, NÃO ACOLHO os Embargos 

Declaratórios, nos termos supracitados, mantendo incólume a sentença de 

fls. 89/91. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225701 Nr: 5913-62.2009.811.0002

 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: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO ÂNGELO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO ANGELO DA MATA 

- OAB:0AB/MT 10.014

 Vistos, etc.

Denota-se que o requerido, ora embargante, ao opor Recurso de 

Apelação requereu pelo juízo de retratação, com fundamento no artigo 

332, §3º do CPC.

No entanto, o presente caso não se encaixa na previsão do artigo 332 do 

CPC, haja vista que na presente demanda foi oportunizado o contraditório 

e julgada com resolução do mérito, inclusive com acolhimento parcial do 

Embargos Monitórios.

Sendo assim, deixo de me manifestar por inexistir juízo de retratação no 

caso dos autos e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao e. TJMT para apreciação do 

Recurso de Apelação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427444 Nr: 25931-94.2015.811.0002

 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: FRANCISCO SOARES DE AMORIM PLACIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIL MARTINS DE MELO, LOCALIZA RENT 

A CAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VILLELA BASSETTO - 

OAB:, ISABELLA ALVES SARSUR - OAB:132993, MARCOS AUGUSTO 

LEONARDO RIBEIRO - OAB:MG/88.304

 Vistos.

Ante a renúncia do perito nomeado (fls. 146), nomeio o Dr. João Leopoldo 

Baçan, Várzea Grande, casa 327 – Várzea Grande, e-mail: 

joao_bacan@hahoo.com.br, e Cel.: (65) 9601-7639, para a realização dos 

serviços periciais, servindo como perito nos presentes autos 

independente de compromisso (art. 466 do CPC).

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, justificando quando não possível 

chegar a uma conclusão ou resposta concisa.

Cumpra-se nos termos da decisão de fls. 141/142.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379327 Nr: 26250-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNADO MARCOS MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito e cancelo a distribuição do feito, com espeque no 

inciso I, artigo 485 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, por inexistir contraditório.Promovam-se as baixas e anotações 

de estilo e arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298048 Nr: 18539-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARCOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÁDIA BRAUN KLEIN IBING, OSCAR BELMIRO 

KLEIN IBING, FÉLIX UMBERTO SIMONETTI, EDEVIRGES GENI SIMONETTI, 

EDUARDO UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293
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 Vistos, etc.

Considerando que o exequente informou novo endereço dos executados, 

expeça-se mandado de citação no endereço informado pelo exequente à 

fl. 198.

De mesmo modo, cumpra-se a decisão de fl. 162 e expeça-se o termo de 

arresto, nos termos da referida determinação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353573 Nr: 18422-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCOS MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovida por Eduardo Umberto 

Simoneti em desfavor de Fernando Marcos Minosso, pelos fatos expostos 

na exordial.

O embargante requereu pelos benefícios da justiça gratuita, o qual foi 

indeferido à fl. 83, tendo o embargante oposto embargos de declaração às 

fls. 84/86, o qual também foi rejeitado às fls. 89/90, sendo determinado o 

recolhimento das custas e taxas judiciais.

Entretanto, o embargante deixou transcorrer o prazo e decorrido mais de 

dois anos não recolheu as custas de distribuição do feito, conforme 

certidão de fl. 94.

Aportou aos autos petitório do embargado pugnando pela extinção do feito 

(fl. 96).

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relato. Decido.

 Pois bem, o autor, mesmo lhe sendo oportunizado o recolhimento das 

custas processuais, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo sem qualquer manifestação (certidão de fl. 94), motivo pelo qual 

deverá arcar com o ônus de sua contumácia.

 Ademais, tem-se que o presente feito tramita há mais de quatro anos sem 

o devido preparo e, segundo dispõe o art. 290, do Código de Processo 

Civil “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”.

Diante disso, não vejo óbice em determinar o cancelamento da distribuição, 

uma vez que a parte autora, mesmo intimada, descurou de comprovar o 

recolhimento das custas, fato este que perdurou por mais de dois anos, 

circunstância jurídica que se aloca no art. 290, do Código de Processo 

Civil.

 Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito e cancelo a distribuição do feito, com espeque no 

inciso I, artigo 485 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem honorários, por inexistir contraditório.

Promovam-se as baixas e anotações de estilo e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 522568 Nr: 25837-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIGRE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - OAB:9821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, INDEFIRO o 

pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado pela parte 

autora.Cite-se/ intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 25 

de outubro de 2018, às 17horas, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC.Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC).Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332525 Nr: 1238-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:12347

 Vistos.

 Tendo em vista a expressa concordância da requerida com a inclusão do 

Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação (fls. 133), defiro o 

requerimento formulado pela parte autora, determinando a inclusão do 

referido ente federativo no polo passivo da ação.

À vista da inclusão do Estado de Mato Grosso na presente ação este juízo 

não mais possui competência para processar e julgar a presente lide.

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito.

 Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos encaminhados 

ao Cartório Distribuidor, para que sejam redistribuídos para uma das Varas 

da Fazenda Pública desta Comarca.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370980 Nr: 20144-21.2014.811.0002

 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: RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA-EPP, ENIO 

ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA, LENOIR 

FELIPE BACHINSKI, IVANI ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: miguel juarez romeiro zaim - 

OAB:4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821

 Vistos.

Em que peso o feito encontra-se em fase de saneamento, verifica-se que 

a presente ação tramitou pelo rito comum do CPC/73 e não foi 

oportunizado às partes participarem da audiência preliminar.

Ademais, aportou-se às fls. 313/314 petição em que requer a designação 

de audiência de conciliação em data a ser determinada por este douto 

juízo.

Sendo assim, vislumbrando a possibilidade de acordo entre as partes e 

diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição 

(art. 334 do CPC), e considerando que a conciliação/mediação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 25 de outubro de 2018, às 

16h40, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade por 

meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 275198 Nr: 18273-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: BENEDITO PEREIRA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Vistos.

Em análise dos autos, verifica-se que o autor/reconvindo peticionou 

requerendo a intimação da requerida/reconvinte para que cumpra de 

forma espontânea a sentença, sob pena de aplicação de multa. Requer 

também a inclusão de restrição de circulação do caminhão objeto do 

presente feito via Sistema Renajud (fls. 488/494).

Instada a manifestar acerca da referida petição, a requerida/reconvinte 

peticionou alegando que foi o autor/reconvindo quem não cumpriu com a 

sua obrigação, deixando de adimplir com os impostos do veículo, de modo 

que a multa moratória do art. 475 – J. do CPC, dever ser aplicada a este. 

Informa que concorda com a inclusão de restrição de circulação do 

caminhão via sistema Renajud, haja vista que perdeu a posse do veículo.

Assim, requer a intimação do requerente/reconvindo quanto à perda da 

posse do caminhão e para que cumpra com a sua obrigação, sob pena de 

multa (fls. 496/501).

Pois bem. Denota-se que ambas as partes pretendem o cumprimento da 

sentença, contudo as petições apresentadas não atendem os requisitos 

necessários ao cumprimento da sentença, nos termos do art. 523 e 

seguintes do CPC, haja vista que nenhuma das partes juntou aos autos 

planilha atualizada do débito.

De tal modo, para dar cumprimento à sentença, ambas partes deverão 

adequar a petição inicial nos termos do art. 524, do CPC, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Em igual prazo, manifeste-se o requerente/reconvindo quanto à perda do 

caminhão, informada pela requerida/reconvinte.

No mais, em consulta ao Sistema Renajud observa-se que já existe uma 

anotação de restrição de veículo roubado, de modo que faz-se 

desnecessária a inclusão de restrição de circulação pretendida pelas 

partes.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372924 Nr: 21507-43.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

AMPARO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE e, consequentemente, extingo o feito com resolução do 

mérito.Condeno a requerida ao ressarcimento do montante dispendido com 

guincho, locação de veículo reserva e conserto de para-choque (fls. 73; 

76/77e 92/94), totalizando o montante de R$3.604,00 (três mil seiscentos e 

quatro reais), tal importância deverá ser atualizada pelo INPC desde o 

desembolso do autor e acrescida de juros de mora de 1% a partir da 

citação (art. 405, CC).Arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o 

valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o 

grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.Havendo sucumbência recíproca, determino 

o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a 

parte ré, vencida na maior parte responsável pelo pagamento do 

percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 

30% (trinta por cento). 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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437157 Nr: 5233-33.2016.811.0002

 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: JOÃO EUDES DA COSTA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$3.037,50 (três mil trinta 

e sete reais e cinquenta centavos). à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 

85 do Código de Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268078 Nr: 15626-90.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do 

CPC, fixo como ponto controvertido: a comprovação da posse mansa e 

pacífica exercida pelo período exigido no instituto da usucapião, haja vista 

a alegação de exceção de usucapião.Denota-se que a parte autora em 

sua inicial requereu pela produção de todas as provas em direito 

admitidas, contudo no presente caso entendo que apenas a provas oral é 

suficiente para resolução da lide.Desse modo, DEFIRO a produção de 

prova oral pretendida por ambas as partes.Finalmente, para a produção da 

prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 03 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 15H30MIN.Intime-se a parte autora para 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da 

data assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 

4º, do CPC). A intimação das testemunhas arroladas nos autos pela parte 

autora deverá ser providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao 

processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Registro que a 

requerida arrolou testemunhas à fl. 69 e tendo em vista que é assistida 

pela Defensoria Pública as testemunhas arroladas deverão ser intimadas 

pela via judicial (art. 455, § 4º, IV, CPC).Digne-se esta secretaria a corrigir 

a numeração dos autos.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 207099 Nr: 2972-76.2008.811.0002
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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: JOANILDES JACIRA VARGAS PAVLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUAREZ SILVA, JANE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:0AB/MT 10.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO a ação reivindicatória e a ação reconvencional de usucapião, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.Desde já, defiro o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e recibo nos 

autos.Condeno o autor do feito principal ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da ação devidamente atualizado, 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.Outrossim, condeno o a parte ré, ora 

reconvinte, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da ação devidamente 

atualizado, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 254475 Nr: 12891-21.2010.811.0002

 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: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.D. COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. RESENDE - OAB:6057, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições ou 

erros materiais. Verifica-se que, a parte embargante deseja que este juízo 

reforme a sentença proferida para anular sentença e dar prosseguimento 

ao feito, contudo, a parte teve acesso aos autos e não alegou qualquer 

nulidade anteriormente, conforme expresso na decisão de fl. 115, bem 

assim a parte autora foi intimada pessoalmente e nada manifestou, motivo 

pelo qual a ação foi extinta pelo abandono.Em verdade, tem-se que a 

embargante tem intenção de reformar a sentença através dos embargos 

de declaração, o que é inadmissível, uma vez que o aludido recurso não 

se presta a modificar uma decisão em sua essência e, como é cediço, não 

se pode contrariar a finalidade específica de um instituto.Vejamos 

entendimento do STJ:“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo 

de embargos de declaração, pretende substituir a decisão recorrida por 

outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração não de 

substituição" (STJ, 1ª Turma, REsp. 15.774-0-SP- Embargos de 

Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 25/10/93, não 

conheceram v.u., DJU 22/11/93, P. 24.895, 2º col. em.).Ademais, os 

Embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os 

fundamentos de uma decisão, que devem ser corrigidos, se for o caso, 

através do recurso adequado.Sendo assim, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos supracitados, mantendo-se a 

sentença de fl. 107 incólume. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 100822 Nr: 10026-64.2006.811.0002

 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: P. H. DIAS . DE . A REPRESENTATO POR SUA MÃE 

GISLAINE LEITE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, ALFAGARVES 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, OCTAVIANO CALMON NETTO - OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 De outra banda, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos 

autos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial em desfavor da requerida Itaú 

Seguros S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento 

integral da indenização securitária referente à apólice de proposta n. 

3043102/6678 (fl. 12), acrescidos de atualização monetária pelo INPC 

desde o ajuizamento e juros de mora a partir da citação (art. 405, 

CC).Outrossim, condeno a requerida Itaú Seguro S/A 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268054 Nr: 14736-54.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o Oficial de Justiça em 

cumprimento da diligência descreveu adequadamente o lote reivindicado, 

informando que no local há uma cerca com arame, mas sem evidência de 

construções, logo, não se encontra abandonado.

Sendo assim, considerando que o imóvel demonstra indícios do exercício 

de posse indireta e, tendo ocorrido várias tentativas frustradas de citação 

da parte requerida, faz-se pertinente o deferimento da citação por edital 

da pessoa indicada no polo passivo, motivo pelo qual defiro o pedido do 

autor para constar no polo passivo João de Tal.

Outrossim, com fulcro no poder geral de cautela, determino que seja 

também citado por edital eventual ocupante do imóvel reivindicado, a fim de 

resguardar o direito do autor na hipótese de o lote estar na posse de 

terceiro alheio aos autos.

 DEFIRO o pedido de fls. 77, com fulcro no artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do requerido João de Tal 

e/ou eventual terceiro que se encontre na posse do Lote 15 do 

Residencial São Carlos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com 

artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.

Promova-se a alteração da capa dos autos e registros do Sistema Apolo 

para constar no polo passivo João de Tal.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluso 

na META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323971 Nr: 20378-37.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE PEREIRA, ANTONIO VILSON EIDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSE COELHO DA SILVA, RM 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 
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OAB:OAB/MT 9.901, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se que, a decisão de fl. 158 determinou que a parte autora se 

manifestasse quanto a certidão de fl. 151 para informar endereço do 

requerido, contudo deixou transcorrer o prazo sem se manifestar 

(certidão de fl. 160).

Sendo assim, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

intime-se pessoalmente a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito 

(artigo 485, inciso III, do CPC).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, em atenção ao 

disposto na Súmula 270 do STJ, intime-se a parte ré, no prazo de 10(dez) 

dias, manifestar e requerer o que entender de direito. Consigno que a 

ausência de manifestação, implicará na anuência tácita com a extinção do 

feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276067 Nr: 19457-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AMÉRICO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÕNIA GONÇALINA DE ASSUNÇÃO, 

ALENIR GONÇALINA DE ASSUNÇÃO SANTOS, EDILENE MARQUES 

CORREA, alessandra marques de assunção semler, algemiro benedito de 

assunção, Alzira de Assunção oliveira, ANGÊLA MARIA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:8354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, RONALDO DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:15341-B

 De tal modo, para se evitar futuras arguições de nulidade, determino a 

habilitação do advogado constituído pelos herdeiros, intimando-o de todos 

os atos do processo.De outro norte, à vista da informação de que o de 

cujos deixou bens a inventariar e de que existem outros herdeiros, além 

dos que pugnaram pela substituição do polo passivo da ação, INDEFIRO o 

pedido de substituição do polo ativo da ação, devendo os herdeiros do 

falecido proceder a habilitação do espólio ou, na sua ausência, de todos 

os herdeiros do de cujos conforme inteligência do art. 110 c/c art. 687 e 

seguintes, ambos do CPC.Destarte, com fulcro do art. 313, §§ 1º e 2º, do 

CPC, c/c art. 689 do CPC, determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Outrossim, DETERMINO a intimação da parte autora, 

na pessoa do advogado constituído pelo falecido (fls. 13) e do constituído 

pelos herdeiros (fls. 147,160), para que, em igual prazo, habilite o Espólio 

de Luiz Américo Rodrigues, devendo apresentar o Termo de Inventariante, 

ou, caso não tenha sido aberto o inventário, informe a qualificação de 

todos os herdeiros para habilitação, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Em razão da presente decisão, resta prejudicada a petição 

formulada pela requerida às fls. 163/164.Intimem-se. Cumpra-se.Decorrido 

o prazo, certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 335434 Nr: 3911-46.2014.811.0002

 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: ALFREDO BENEDITO DE ALMEIDA, AGUINA APARECIDA 

RODRIGUES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido formulado pela parte autora para DECLARAR A 

RESCISÃO do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano 

(fls. 20/21), firmado entre as partes.Condeno a requerida ao 

ressarcimento do montante recebido pela parte autora, qual seja, 

R$40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) tal importância deverá ser 

atualizada pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de 

juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405, CC).Arbitro os 

honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, 

ponderando 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 

e, considerando a sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e 

honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando cada parte responsável 

por 50% (cinquenta por cento). Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que ambas as 

partes são beneficiárias da justiça gratuita.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376081 Nr: 23824-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 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 06 de novembro de 

2018 às 16h00min.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268073 Nr: 15584-41.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROS ALGUSTA DA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o faço para determinar 

que a parte autora seja imitida na posse do LOTE 40 descrito na inicial, 

localizado no Residencial São Carlos, conforme certidão e matrícula de fls. 

15/22.Expeça-se mandado de imissão na posse em favor do Espólio de 

Carlos Wilheim Tomess.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e, tendo em vista o valor ínfimo atribuído ao valor da 

causa, por apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, 

nos termos do artigo 85, § 8º 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.Reitero a determinação para que 

seja alterado o polo passivo da demanda para constar como réu o Sr. 

Edmar R. da Silva (certidão fl. 66). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268096 Nr: 15567-05.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reivindicatório da 

parte autora e acolho a exceção de usucapião arguida pela requerida, e 

consequentemente, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pela sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, considerando o valor ínfimo atribuído ao valor da causa, por 

apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 8º, 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.: 262996 Nr: 1737-69.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SANTIAGO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA DE SOUZA VIANA, OSVALDO 

BRASILIANO DE SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, DENIR COSTA 

MAURIZ, CRISTHYANE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT, GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - 

OAB:MT 10.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:OAB/MT 10.456, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, VANESSA PINHO 

SILVA - OAB:11183

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que há informação quanto ao 

falecimento do autor, tendo a Sra. Zilza de Moura Viana pugnado por sua 

habilitação nos autos para suceder o de cujus Nilo Santiago Viana por ser 

viúva deste e ter sido casada em regime de comunhão universal de bens 

conforme petitório de fls. 2500/2509.

No entanto, o referido pedido não merece prosperar, pois denota-se da 

certidão de óbito que o autor deixou três filhos e bens a inventariar (fl. 

2515), logo, este deve ser substituído por seu espólio, ou, se for o caso, 

seus sucessores/herdeiros, conforme previsão do artigo 110 do CPC.

Portanto, INDEFIRO o pedido de habilitação da viúva do de cujus e 

DETERMINO que se seja habilitado o Espólio de Nilo Santiago Viana, 

devendo ser apresentado o Termo de Inventariante ou informada a 

qualificação de todos os herdeiros para habilitação, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438922 Nr: 6231-98.2016.811.0002

 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: GILVAN SOUSA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Como 

decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas 

processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435725 Nr: 4464-25.2016.811.0002

 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: MARCIO EVANGELISTA FRANCISCO

 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 8.506-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) à parte autora, a título de indenização 

pela lesão corporal decorrente de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386429 Nr: 2906-52.2015.811.0002

 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: MARIA BEATRIS SONEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) à autora, a título de 

indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo 

automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o 

valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser 

o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento 

danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 

85 do Código de Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444268 Nr: 8998-12.2016.811.0002

 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: DAIELY PATRICIA CAMARGO MENDES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) à parte autora, a título de indenização 

pela lesão corporal decorrente de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 253804 Nr: 12551-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATYOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍGIA MARA VITOY OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao autor para manifestar-se no prazo de cinco dias em virtude 

do AR ter sido recebido por terceiro, conforme juntada de fls. 179. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279048 Nr: 22741-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 254681 Nr: 12973-52.2010.811.0002

 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: RINALDO CONCEIÇÃO VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIKA KAZIKAWA TANAKA, GERALDO 

TANAKA, ISAURA BENEDITA COELHO DA SILVA, JOÃO BATISTA 

SOARES, LIBERA BUSINARO DE BRANCO, JOSÉ BERTASSI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.098 OAB/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. LÁZARO 

ROBERTO DE SOUZA, OAB-MT 4801-B, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO 

DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250526 Nr: 9865-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308570 Nr: 4530-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME, 

TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME, EXECUTIVA TUR LTDA EPP, 

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:123.731

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308571 Nr: 4531-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME, 

TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME, EXECUTIVA TUR LTDA EPP, 

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN KAROLINE DOS SANTOS - 

OAB:19023, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:OAB/MT 6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA ARRUDA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 4914, DYNAIR ALVES DE SOUZA DALDEGAN - 

OAB:4902/MT, KARINA RICHTER MODELLI - OAB:OAB/MT 8761

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426007 Nr: 25162-86.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES CLEITON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA 

- OAB:20536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Como 

decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas 

processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94217 Nr: 3757-09.2006.811.0002

 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: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, nos termos do 

inciso I do art. 487 do CPC, para constituir, de pleno direito, o título 

executivo judicial, devendo feito prosseguir na forma prevista no o Título II 

do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil. Em razão da 

sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1 e 2º do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.Consigne-se que, 

após o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o executado 

poderá apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 338708 Nr: 6877-79.2014.811.0002

 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: VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLENE DE NAZARÉ FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA, UNISUL INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMARAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr ABENUR 

AMURAMI DE SIQUEIRA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390217 Nr: 5468-34.2015.811.0002

 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: MAX DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e; 

consequentemente, extingo o feito com resolução de mérito com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao autor, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 402940 Nr: 12898-37.2015.811.0002

 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: ELIOTÉRIO CUSTODIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A, SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIO DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Como 

decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas 

processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419134 Nr: 21580-78.2015.811.0002

 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: JEFFERSON DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184=A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e; 

consequentemente, extingo o feito com resolução de mérito com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) ao autor, a título 

de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 
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INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433427 Nr: 3137-45.2016.811.0002

 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: CGDCS, WALDERSON DOS SANTOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) à autora, a título de indenização pela 

lesão corporal decorrente de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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.ABRA-SE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389481 Nr: 5023-16.2015.811.0002

 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 BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e; 

consequentemente, extingo o feito com resolução de mérito com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$1.350,00 (mil trezentos 

e cinquenta reais) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401321 Nr: 12011-53.2015.811.0002

 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: JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e; 

consequentemente, extingo o feito com resolução de mérito com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$9.281,25 (nove mil 

duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) ao autor, a título 

de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 269735 Nr: 10058-93.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNIZE JACI DOS SANTOS, KIM JULIANO DOS 

SANTOS MACHADO, KDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com a Dra. LARA 

CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação ao mencionada advogada para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 421485 Nr: 22759-47.2015.811.0002

 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: EMILIA OLARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 
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SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:MT 14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização pelas 

lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452375 Nr: 12945-74.2016.811.0002

 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: RIVALDO SAMPAIO VIEIRA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390414 Nr: 5606-98.2015.811.0002

 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: ELISANETE VIDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 326045 Nr: 22408-45.2013.811.0002

 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: STEFFANY NUNES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LOURENÇO BOADAID, LUIZA SOARES BOADAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 De tal modo, indefiro o pedido de citação por edital. À vista da concessão 

dos benefícios da assistência judiciaria, e considerando a dificuldade na 

obtenção do endereço dos requeridos constante na matrícula do imóvel 

usucapiendo, requisite-se ao 1º Serviço Notarial r de Registro da Comarca 

de Várzea Grande, bem como o 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis 

da 2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, que informem os 

dados pessoais (endereço, CPF e RG) das pessoas constantes na 

matricula do imóvel em questão (Lourenço Boabaid e sua esposa Luíza 

Soares Boabaid, e Elizabeth Pereira Barbosa), registrada sob n. 6.677 no 

Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá e matricula n. 96.744, do Registro 

de Imóveis de Várzea Grande, encaminhando-lhes cópia da matrícula 

acostada às fls. 41. Com a juntada das informações, constando os 

endereço do(s) requerido(s), sendo divergente do informado na exordial 

expeça-se mandado de citação. Caso contrário, certifique-se e intime a 

parte autora para manifestar e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.De outro norte, constata-se que até o presente 

momento não houve a citação dos confinante indicados às fls. 

39.Destarte, determino a citação de todos os confinantes do referido 

imóvel.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416351 Nr: 20109-27.2015.811.0002

 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: LEILA COSTA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 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
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 Cod. Proc.: 392317 Nr: 6774-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA GONZAGA FELDBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ- UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE CABRAL 

SANT'ANA - OAB:OAB/SP 266.742

 Demais disso, verifica-se que quando do arbitramento das multas em 

questão, não constou qualquer limitação ao montante da penalidade, o 

seria necessário para se evitar multas em patamar desarrazoado.De tal 

moo, considerando que segundo o cálculo formulado pela requerente o 

montante da multa arbitrada supera em muito o valor da causa, 

mostrando-se excessiva e desarrazoada, em atenção ao disposto no art. 

537, §1º, II, do CPC ; entendo por bem reduzir o valor alcançado pela multa 

diária arbitrada, ao patamar do valor atualizado da causa.Acrescente-se 

que o juiz não está adstrito à provocação da parte para impor, majorar ou 

reduzir as astreintes, pois ele deverá agir sempre para garantir a 

autoridade e eficácia de suas decisões, conforme dispõe o art. 497, do 

CPC/15 (art. 461 do CPC/73). De sorte que o juiz pode, mesmo de ofício, 

modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva - inteligência do § 1°, II, do art. 537, do CPC (§ 6º 

do artigo 461 do CPC) Por fim, anota-se que com a prolação de sentença 

favorável à autora e consequente confirmação da tutela antecipada 

deferida, está poderá requerer a execução das astreintes, 

independentemente de condenação expressa neste.Portanto, acolho os 

embargos e procedo à alteração da sentença nos termos 

supramencionados, bem como para acrescentar ao dispositivo o seguinte: 

“Confirmo a tutela antecipada concedida.”.No mais, permanecem 

inalterados os demais termos da sentença de fls. 103/106.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286803 Nr: 6084-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS, QUATÁ GESTÃO DE RECURSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CAVALHEIRO - 

OAB:201.194, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - 

OAB:OAB/SP200.863, PATRIC IA TATIANA DI FRANCO - OAB:203.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Vistos.

Em análise dos autos verifica que foi acolhida a impugnação ao valor da 

causa da reconvenção (fls. 310/311).

De tal modo, determino a intimação da requerida/reconvinte para que, no 

prazo de 10(dez) dias proceda com o recolhimento das custas 

remanescentes, sob pena de extinção da reconvenção sem resolução do 

mérito.

Tendo em vista o desinteresse das partes em produção de outras provas, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos ara sentença..

Cumpra-se com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META2, 

do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449471 Nr: 11639-70.2016.811.0002

 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: CHARLES LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de concessão da tutela de urgência pleiteado pela parte autora.Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 2 de 

outubro de 2018, às 16horas, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC).Registro que, o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC.Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC).Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do 

CPC.Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405546 Nr: 14251-15.2015.811.0002

 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: PAULO CÉSAR LACERDA DOS SANTOS

 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 

- OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Passo à análise do petitório de fls. 63/64.

 Primeiramente, insta consignar que o feito já fora saneado na decisão de 

fls. 55/57 e, no que diz respeito ao pedido da requerida para produção de 

novas provas, entendo não haver a necessidade de depoimento pessoal 

do autor, pois a exordial e os documentos juntados evidenciam 

satisfatoriamente a pretensão do requerente, bem como a sequência dos 

acontecimentos aduzidos pelo autor, mostrando-se desnecessária sua 

repetição em audiência.

Todavia, tendo em vista que o único documento juntado pelo autor para 

comprovar a existência de nexo causal entre as lesões sofridas e o 

acidente envolvendo veículo automotor, trata-se de Boletim de Ocorrência 

em que consta apenas a declaração unilateral da vítima, defiro o 

requerimento formulado pela requerida às fls. 63/64, determino a 

expedição de ofício ao Hospital de Acidentados, Traumatologia e Ortopedia 

Só Trauma, em Cuiabá-MT, para que este encaminhe cópia integral dos 

prontuários médicos em nome da vítima PAULO CESAR LACERDA DOS 

SANTOS.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245380 Nr: 5838-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIEL MARCIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação à parte autora para se manifestar acerca dos ARs assinado por 

terceiro. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 431006 Nr: 1509-21.2016.811.0002

 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: ROBERT JUNIOR SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Intimar as partes para manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, podendo o 

assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer 

(art. 477, parágrafo 1º do NCPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006656-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRY ALMEIDA LARA (AUTOR)

ANTONIO GONCALVES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006656-74.2017.8.11.0002. 

AUTOR: NEIRY ALMEIDA LARA, ANTONIO GONCALVES MACHADO RÉU: 

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos. Recebo a emeda à inicial. 

Citem-se e intimem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 16 de outubro de 2018, às 16horas. Consigne-se que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão 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). Concedo aos autores 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 9 de julho 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002194-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA NOGUEIRA COSTA DIAS (REQUERENTE)

JOBESON COELHO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002194-40.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOBESON COELHO DIAS, RUBIA NOGUEIRA COSTA DIAS 

REQUERIDO: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA Vistos. Trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas proposta 

por JOBESON COELHO DIAS e Rubia Nogueira Costa Dias, em desfavor de 

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. Aduzem que, firmaram com a 

requerida Contratos para a aquisição de dois terrenos no empreendimento 

Parque das Águas nesta Cidade, a serem pagos com uma entrada e o 

restante de forma parcelada, os quais deveriam ter sido entregues até 

junho de 2015, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Afirmam 

que, embora a requerida não tenha realizado a entrega dos lotes no tempo 

estabelecido, continuaram a pagar as prestações o ano de 2017, quando 

tiveram dificuldades financeiras para pagar as parcelas. Sustentam que, 

solicitaram junto à requerida o cancelamento do contrato, contudo foi 

negado sob a alegação de que os terrenos estavam financiados. Informam 

que em momento algum realizaram contrato com financeiras ou bancos e 

que a requerida apenas os orientaram venderem os terrenos para 

terceiros, sem nada manifestar quanto ao atraso na entrega dos lotes. 

Assim, requerem a concessão de liminar para declarar a rescisão do 

contrato e compelir a ré a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou 

extrajudicial em nome dos autores, bem como não incluir seus nomes nos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Pugnam pelos 

benefícios da assistência judiciaria gratuita e inversão do ônus da prova. 

Determinada a emenda à inicial os autores apresentaram petição de 

emenda, informando profissão, endereço eletrônico e juntou declaração 

de hipossuficiência (id. 12628792 e 12628832). E os autos retornaram 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo 

a emenda à inicial, pois satisfatória. Dito isso, procedo à análise do pedido 

de tutela de urgência. 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 pedidos 

formulados em sede tutela de urgência merecem parcial acolhimento. Isso 

porque, o deferimento do pedido para determinar a imediata rescisão do 

contrato, invariavelmente acarretaria no esgotamento do mérito sem a 

devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, 

violando o disposto no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. De 

outro norte, merece acolhimento o pedido para que seja determinada a 

suspensão dos efeitos do contrato e, por consequência que as 

requeridas se abstenham de efetuar cobrança de valores remanescentes 

e incluir o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, pois 

presentes os requisitos supramencionados. A probabilidade do direito 

evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra a 

realização de negócio jurídico entre as partes, conforme mencionado na 

exordial, bem como demonstram que o empreendimento imobiliário tinha 

como previsão de entrega para o último dia do mês de junho de 2015, com 

prorrogação de mais seis meses. Já o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo evidencia-se no fato de que a continuidade da 

vigência contratual poderá acarretar inúmeros transtornos de ordem 

financeira à parte autora, pois continuaria a ter que pagar por bem imóvel 

que não mais possuem interesse e cujo contrato almeja ver rescindido. Por 

outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, em relação 

a estes pedidos, pois se não reconhecida a pretensão autoral na presente 

demanda, nada impede a cobrança ou execução do contrato. Outrossim, 

diante da sua própria natureza jurídica, poderá a tutela ser revertida a 

qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, 

tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, 

CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, 

nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que as requeridas se 

abstenham de cobrar as parcelas faltantes do contrato formulado com os 

autores, bem como de efetuar quaisquer restrições nos órgãos de 

proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) 

limitada ao valor da causa. Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cite-se/ intime-se 

o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 16 de outubro de 2018, às 

16h20, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 10 de 

julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004311-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMARO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MENDES DA SILVA OAB - MT24697/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004311-04.2018.8.11.0002. 
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AUTOR: JOAO AMARO DO NASCIMENTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Tendo em vista que a requerida 

ainda não foi citada, recebo o aditamento da exordia apresentada pela 

autora (art. 329, I, do CPC). Cite-se/intime-se a requerida para que 

compareça à audiência de conciliação designada. 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: 1006167-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICELAINE CARMO PENA (AUTOR)

ANA LUCIA DE MOURA PINHEIRO (AUTOR)

LUCINDA MAURA DA SILVA (AUTOR)

IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTELA (AUTOR)

DAMARES PAIXAO DE ALENCAR (AUTOR)

DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR)

ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO (AUTOR)

PEDRO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

WILSON DEJAVITTE (AUTOR)

MARIA LINDAURA DE ALMEIDA (AUTOR)

JOSE DE AGUIAR PORTELA (AUTOR)

ELCIO SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

QUIRINO DIAS DE MOURA (AUTOR)

LUZIA AUGUSTA DE MORAES (AUTOR)

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006167-03.2018.8.11.0002. 

AUTOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA, LEONICELAINE CARMO PENA, ELCIO 

SANTOS DE OLIVEIRA, ANA LUCIA DE MOURA PINHEIRO, WILSON 

DEJAVITTE, LUCINDA MAURA DA SILVA, MARIA LINDAURA DE ALMEIDA, 

ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO, DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA, 

JOSE DE AGUIAR PORTELA, IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTELA, 

QUIRINO DIAS DE MOURA, DAMARES PAIXAO DE ALENCAR, PEDRO 

PEREIRA DE ARAUJO, LUZIA AUGUSTA DE MORAES RÉU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Compulsando os autos, observo que a presente ação foi 

interposta por 15 (quinze) autores contra 5 (cinco) réus, visando a 

reparação/indenização de danos existentes nas estruturas físicas dos 

imóveis adquiridos por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação. Pois 

bem. No caso sub judice, em se tratando de litisconsórcio facultativo, 

entendo ser pertinente a limitação do número de litigantes, nos termos do 

art. 133, §1º do CPC, que assim prevê: “O juiz poderá limitar o 

litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de 

conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este 

comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o 

cumprimento da sentença.” Destaca-se que, a limitação do número de 

litisconsortes faz-se necessária em razão da necessidade de produção 

de prova pericial em cada um dos imóveis dos autores a fim de comprovar 

e avaliar os alegados danos, de modo que a existência de 15 (quinze) 

autores poderá comprometer a rápida solução do litígio, além de dificultar a 

defesa. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando a limitação do número de 

integrantes do polo ativo, para no máximo 5 (cinco) pessoas, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, c/c art. 133, § 1º, ambos 

do CPC) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006973-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SCHINDA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006973-38.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ANA MARIA SCHINDA DE PAULA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por ANA MARIA SCHINDA DE 

PAULA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aduz que, locou imóvel residencial para que seu filho 

pudesse residir enquanto faz faculdade neste estado, sendo consumidora 

de energia da requerida UC n. 6/899106-9. No dia 20 de abril de 2018, os 

prepostos da requerida realizaram fiscalização e lavraram Termo de 

Ocorrência em que constatou desvio de energia do ramal de entrada da 

sua unidade consumidora. Consta no termo de ocorrência que a autora 

acompanhou a fiscalização e se recusou a assinar, conduto na data da 

vistoria a requerente sequer estava na cidade, mas no Paraná. Afirma 

que, no dia 4 de junho de 2018, recebeu fatura de valor exorbitante de 

R$1.215,36 (mil duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos), 

referente à consumo recuperado. Insatisfeito o filho da requerente se 

dirigiu às dependências da requerida e realizou a contestação da fatura, 

contudo teve o recurso indeferido sob a justificativa de que as 

informações e documentos apresentados eram inconsistentes para a 

alteração no acerto do faturamento Assim, requer a concessão de tutela 

provisória para determinar que a requerida promova a suspensão da 

cobrança da fatura com vencimento no mês de julho, correspondente ao 

consumo recuperado. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. E os autos retornaram conclusos. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 

do CPC, 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. Da apreciação dos autos verifica-se que os 

requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A probabilidade 

do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual 

demonstra que houve um elevado aumento da conta de energia da autora 

referente à fatura do mês de junho de 2018, no montante de R$1.215,63 

(mil duzentos e quinze reais e sessenta e três centavos), entanto o 

Histórico de Consumo dos meses anteriores registram o consumo de kWh 

em valor bem inferior ao cobrado, constando a observação consumo 

recuperado (id. 14616900). Ainda, o Termo de Ocorrência acostado aos 

autos e resposta ao recurso administrativo interposto pela requerente 

indica que o aumento do consumo decore da apuração de anormalidade 

no medido que provocou faturamento inferior ao correto. Já o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que é 

incontestável o prejuízo que a autora e seu filho sofrerão com a ausência 

da energia, bem essencial em nossos dias. Ademais, embora o Superior 

Tribunal de Justiça considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, a jurisprudência majoritária não a admite no caso de débitos 

antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 

Assim, no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, é ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo não faturado. 

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS 

PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 
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apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido.” (Processo: REsp 1336889 RS 2012/0164134-3. Órgão 

Julgador : T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministra ELIANA CALMON. 

Publicação: DJe: 11/06/2013. Julgamento: 4 de Junho de 2013) (destaquei) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COBRANÇA REFERENTE À 

DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA – ACUSAÇÃO DE FRAUDE – 

CONSTATAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – DEFESA 

ADMINISTRATIVA APRESENTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente. “A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 

o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015)”(AI 104100/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016) (negritei) Assim, no 

caso de débito pretérito, que se encontra em discussão judicial, é ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não faturado. Também, são funestos os efeitos de ter o nome negativado 

nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até 

mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas 

bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este 

abalado, é algo quase impossível. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do 

contrato. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a empresa ré suspenda a cobrança da fatura de energia 

emitida em julho de 2018, no valor de R$1.215,36 (mil duzentos e quinze 

reais e trinta e seis centavos), abstendo de inscrever o nome da autora 

nos Cadastros de Inadimplentes (SPC, SERASA), bem como de 

interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de 

n. 6/899106-9, até o fim da demanda. Cite-se/ intime-se a ré, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 14h40, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a 

relação consumerista e a hipossuficiência da parte autora em relação à ré. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 8 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001314-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1001314-19.2016.8.11.0002 AUTOR: 

MARIA ROSA DE ALMEIDA RÉU: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 4877122, onde a 

parte autora requer a extinção do presente feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e diante da concordância da 

parte contrária (Id. 12440324), homologo a desistência manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de conseqüência julgo 

extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo 

fica suspensa a cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 7 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007335-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES MARQUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARIO GOMES MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007335-74.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: GRACIELLY ALVES MARQUES DE PAULA REQUERIDO: 

LEONARIO GOMES MUNIZ Vistos etc. Gracielly Alves Marques de Paula 

ajuizou Ação Indenizatória por Danos Materiais e Moral em face da 

Leonário Gomes Muniz, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de 

direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram 

acordo extrajudicial (Id. 10650562), pugnando por sua homologação, bem 

assim a extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Os honorários devem ser especificamente 

carreados a uma ou outra parte. Como não houve acordo das partes 

relativamente aos honorários, só se pode concluir que cada parte 

responderá pelos honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, 

procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002550-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002550-35.2018.8.11.0002. 

AUTOR: BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: 
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SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME Vistos etc. Baracat 

Empreendimentos Imobiliários Ltda propôs Ação de Rescisão de Contrato 

c/c Reinvindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos em face de 

Solução Locadora de Toaletes Ltda - ME, ambos qualificados, pelos fatos 

e fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, 

as partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 14507535), pugnando por sua 

homologação, bem assim a extinção do processo. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Honorários advocatícios nos termos pactuados. Custas nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, procedam as 

baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 8 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002209-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754/B (ADVOGADO)

OMAR EL JAMEL OAB - MT14624/O (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

TAMIRIS CRUZ POIT OAB - MT0014659A-O (ADVOGADO)

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13.411-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002209-77.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME Vistos etc. Determinada a emenda 

da inicial para apresentação do instrumento de protesto referente à 

duplicata virtual n°. 290414, a fim de instruir a demanda executiva, 

conforme Id. 1993079, a parte exequente se manifestou no Id. 9310797, 

aduzindo que a exigência de se cobrar a duplicata protestada ocorre 

quando se pleiteia tutela de urgência de arresto. Todavia, como sabido, o 

STJ reconheceu a eficácia executiva da “duplicata virtual”, afirmando que 

os boletos de cobrança bancária, devidamente acompanhados de 

protestos por indicação e dos comprovantes de entrega de mercadorias 

ou prestação de serviços, suprem a ausência do título cambiário, 

constituindo título executivo extrajudicial, senão vejamos: “EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR 

INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE 

RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO 

JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais – 

emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica – 

podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do 

título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 

9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, 

devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e 

dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos 

serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e 

constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso 

especial a que se nega provimento”. (REsp 1024691/ PR, Relatora Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento 22/03/2011, DJe 12/04/2011)" 

(AgRg no AREsp 121263/GO, rel. Min. Massami Uyeda, j. 4-12-2012). No 

mesmo sentido, a Lei n°. 9.492/97 (regulamenta os serviços concernentes 

ao protesto de títulos e outros documentos de dívida), no parágrafo único 

do art. 8º permite as indicações a protesto “das Duplicatas Mercantis e de 

Prestação de Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de 

dados”. Assim, em que pese o narrado pela exequente, uma vez que a 

presente hipótese trata de duplicata emitida eletronicamente, necessária a 

apresentação do instrumento de protesto, conforme bem descrito pelo 

Superior Tribunal de Justiça no aresto supra colacionado. Assim, 

determino, venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar 

aos autos o instrumento de protesto relativo à duplicata virtual de n°. 

290414 ou adequar os valores que pretende executar, sob pena de 

indeferimento (art. 801, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MENDES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: REINALDO 

MENDES DA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Reinaldo Mendes da 

Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A., alegando que 

em 04/08/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no país. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 4840235), sendo que a requerida apresentou contestação 

(Id. 4913469), alegando falta de interesse de agir. No mérito aduz que a 

parte autora não comprovou que sua invalidez é permanente e definitiva, 

visto que sequer aportou o laudo pericial do IML. Ainda, ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, aduz que a aplicação de juros de 

mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir 

do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 5018775. 

Intimada as partes se pretendiam produzir provas, ambas as partes se 

manifestaram nos Ids. 5565418 e 5782655, requerendo a produção de 

prova pericial. Na decisão de id. 10283129 foi determinada que a parte 

autora comprovasse nos autos o requerimento administrativo formulado 

perante uma seguradora participante do consórcio de seguros DPVAT. O 

autor comprovou no id. 10461626 o requerimento administrativo do seguro. 

Em seguida, na decisão de ed. 10475273 a preliminar arguida em 

contestação foi afastada, fixado os pontos controvertidos e determinada a 

realização da perícia médica. A parte autora apresentou os quesitos 

formulados para o Sr. Perito no Id. 10500975. No Id. 12042353 foi juntada o 

laudo pericial. Na sequência, as partes se manifestaram nos Ids. 

12125429 e 12493602. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Reinaldo Mendes da Silva em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não aportou nos autos o laudo do IML, pois os documentos 

juntados não comprovam as alegações contidas na inicial e também não 

comprova que a lesão ocorrida do sinistro a deixou inválida de forma 

permanente e definitiva. No entanto, cumpre esclarecer que o laudo feito 

pelo IML, 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. 
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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) Dito isto, temos que, para o caso dos autos 

necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: 

a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Na hipótese versada ficou comprovado à existência de invalidez 

parcial permanente do autor relacionada ao seu membro inferior direito, 

restando afetada a sua capacidade funcional em 50% e na sua mão 

direita, restando afetada a capacidade funcional em 25%, conforme se 

observa o laudo pericial no Id. 12042353, bem como restou comprovado 

também o acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a 

inicial. Assim, diante desses elementos tenho que restou comprovado o 

nexo de causalidade entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão 

permanente no seu membro inferior direito e mão direita. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pelo laudo pericial realizado durante a instrução do feito em 

razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista 

que os documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu membro 

inferior direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 70%, do valor 

total da indenização para os casos em que ocorre a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores. Portanto, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado no laudo pericial, razão pela 

qual reputo razoável a fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, 

já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste 

caso, em uma indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais). Já quanto a lesão em sua mão direita o valor da 

indenização pode corresponder também até 70% do valor total da 

indenização estabelecida em lei. Assim, considerando que a lesão do 

autor foi quantificada em 25%, o valor devido corresponde à R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

referente a 25% de 70% do valor para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos. Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Reinaldo Mendes da Silva em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat, para 

condená-la ao pagamento totalizando o valor de R$ 7.087,50 (sete mil, 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 04/08/2016 (Id. 3303419), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Por fim, expeça-se alvará em favor 

do Sr. Perito para levantamento dos valores depositados nos autos a título 

de honorários periciais no id. 11132206. Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos arquivados. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008629-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LUZIA VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008629-64.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: JESSICA LUZIA VIANA Vistos. Trata-se de execução de 

título extrajudicial promovido por MRV Prime Parque Chapada dos 

Guimaraes Incorporações SPE Ltda. em desfavor de Jéssica Luzia Viana, 

ambos devidamente qualificados nos autos. As partes celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação, conforme id. 13889515. Após os autos 
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vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes, uma 

vez que assinados pelas partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado 

no id. 13889515 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, suspendo o curso do presente processo até o seu integral 

cumprimento (05/05/2019), nos termos do art. 922, caput, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte 

exequente manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, 

valendo seu silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida. 

Outrossim, expeça-se alvará em favor da parte executada para 

levantamento do valor penhorado no id. 13529541. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002648-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NUNES DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CAFURE BEZERRA OAB - MT6083/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002648-88.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA NUNES DA MATA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Dos pontos controvertidos De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) a média mensal de consumo de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 3582655 levando-se em consideração 

o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora; b) a 

legalidade do débito cobrado pela requerida e, c) o dever de indenização e 

o seu quantum. Das Provas Outrossim, ante a controvérsia instalada, 

defiro a produção de prova pericial formulada pela parte requerida (Id. 

13259695), pois entendo que se trata de prova imprescindível para o 

deslinde do feito. Assim, nomeio como perita a engenheira eletricista Naíra 

Araújo, que poderá ser encontrada na Av. Salim Nadaf, n.° 1465, Ed. 

Kerly, Apto. 04, Centro, em Várzea Grande-MT, CEP 77.110-500, fone (65) 

98132-2211 e e-mail naira.ene@gmail.com. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEZIO ANTUNES VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001250-72.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ADINEZIO ANTUNES VENTURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, 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/2015) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo a organização 

do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Da necessidade de alteração do polo passivo Primeiramente, no 

tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ela faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da inépcia da inicial A requerida 

alega a inépcia da inicial, sob o argumento de que o autor informa na inicial 

ter recebido administrativamente o valor de R$ 1.200,00 a título de 

indenização por invalidez parcial permanente e agora busca judicialmente 

a complementação do valor, porém o valor efetivamente recebido pelo 

autor administrativamente foi no importe de R$ 1.350,00. Ainda, afirma que 

a parte autora não esclareceu precisamente qual o valor eventualmente 

pretende receber, pois ao mesmo tempo que tece comentários acerca do 

valor recebido administrativamente, dá como valor da causa o importe de 

R$ 13.500,00. Assim, afirma ser ilógica a conclusão e portanto deverá a 

demanda ser extinta sem o julgamento do mérito. Desde logo, vejo que a 

preliminar não prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no 

§ 1º, do artigo 330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais 
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sejam: falta de pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência 

de pedidos incompatíveis entre si. Pois bem, a análise do processo revela 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, tanto que possibilitou a realização da 

defesa do requerido sem maiores empecilhos. Ademais, o autor realizou 

no id. 8723084 e informou que havia ocorrido um erro material ao indicar o 

valor diverso do realmente recebido a título de indenização 

administrativamente, não sendo tal fato por si só causa para o 

indeferimento da petição inicial. Ainda, ressalto que a autora de forma 

especifica requereu a condenação da autora ao pagamento da 

integralidade do valor da indenização, sendo esta uma questão de mérito a 

ser analisada após a devida instrução do feito. Por isso, rejeito a presente 

preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz ainda a requerida que falta 

interesse de agir ao requerente, uma vez que já houve o pagamento do 

seguro sub judice em sede administrativa. No tocante ao pagamento 

administrativo afastar o direito da requerente em pleitear eventual 

diferença que tenha direito por expressa determinação legal, tenho que ela 

não merece prosperar, considerando que o pagamento parcial do seguro 

pela requerida não afasta o direito desta pleitear o valor remanescente 

legalmente estabelecido, inexistindo a renúncia pela eventual diferença 

existente. Este entendimento está consubstanciado no fato de o valor do 

pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT ser estabelecido por norma 

legal, o que garante ao autor o direito pela cobrança da diferença 

remanescente, conforme estabelece a lei de regência. Sobre essa matéria 

destaco o aresto do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS 

PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS - HERDEIRAS 

LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74 - 

APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA DE LEI - 

RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE ESTIPULADO - 

DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE FOI 

INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidouse no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de plena quitação dos valores devidos em relação 

ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, 

mostra-se legítimo o interesse do requerente pela cobrança de eventuais 

diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo No 

tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o autor não juntou aos autos comprovante de endereço, observo 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, sendo certo que a ausência de 

comprovante de endereço não consistui em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[2] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribuía 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento da 

diferença do seguro e qual o seu respectivo valor e, d) se os fatos 

ensejaram danos morais e a sua extensão. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico perito, que poderá ser 

encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque da Saúde, Consultório 

anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de esquina), telefone 65- 

30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será 

fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por 

cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e 
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os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Venha a requerida no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob 

pena de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e 

III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível Nº 94444/2006, 

Data de Julgamento: 28-02-2007, Rel: exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de 

Barros. [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002106-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CAROLINE MOREIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1002106-36.2017.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: JACKELINE CAROLINE MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da necessidade de alteração 

do polo passivo No tocante à preliminar aventada pela seguradora 

requerida, de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder, face ao que 

dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de 

Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios 

responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios 

DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o que foi 

ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Dessa forma, afasto a 

presente preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Pois bem. 

Compulsando os autos observo que alegação da ausência de prévio 

requerimento administrativo foi suprida pela parte autora, conforme se 

observa no id. 5784908, sendo certo que a comprovação da recusa do 

pagamento por parte da seguradora não é condição para o regular 

exercício de ação. Nesse sentido tem sido a orientação jurisprudencial: 

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA 

– PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Outrossim, o Poder 

Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do 

direito. Portanto, rejeito a respectiva preliminar. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 
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ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Joaquim Sucena Rasga, que poderá ser 

encontrado na Rua Osório Duque Estrada, n. 15, Bairro Aráes, Cuiabá-MT; 

Cep: 78.005-720; fone: 65 99981 1423, o qual deverá ser intimado para 

que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GASTAO FELIX DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

ID 14606054, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004652-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA OAB - MG59326 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

LILIAM GLEIZE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CABRAL LOGISTICA & TRANSPORTE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DEUSDETE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004652-30.2018.8.11.0002. Vistos. TORA 

TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA. promove a presente “ação de 

reintegração de posse” em desfavor de CABRAL LOGÍSTICA 

&TRANSPORTE EIRELI; ROGER CABRAL DA SILVA; LILIAM GLEIZE ALVES 

DOS SANTOS CABRAL e DEUSDETE PEREIRA CABRAL, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que firmou 

contrato de locação com os requeridos pelo período de 25.05.2017 a 

24.05.2018, tendo como objeto a locação de 02 veículos tipo trator, marca 

Scania, placas OLC 8961 e OLC 9425, pelo valor mensal de R$ 12.000,00. 

Entretanto, os requeridos não cumpriram com o negócio deixando de 

efetuar o pagamento do valor mensal, bem assim de devolver os veículos 

ao final do contrato (25.05.2018). Assim, pugnou liminarmente pela a 

reintegração da posse dos veículos e, alternativamente, que seja emitida 

ordem de restrição de circulação e transferência dos veículos perante aos 

órgãos competentes. No id. 13569994 foi determinada a emenda da inicial 

a fim de que a parte autora adequasse os pedidos iniciais, diante da 

propositura de ação executiva c/c reintegração de posse. Na ocasião 

também foi determinado o recolhimento da taxa judiciária. A essa emenda 

seguiram-se mais quatro determinações de emenda (id. 13702203; 

14033338; 14201904 e 14338908), culminando na emenda de id. 

14357616, na qual a parte autora formulou pedidos típicos de ação de 

reintegração de posse, bem como demonstrou o cumprimento da 

determinação de 13569994, tendo procedido, nesse interim, o recolhimento 

das custas e taxa judiciária. Os autos vieram conclusos. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda à inicial constante no id. 14357616, 

a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Pois bem. Em fase de 

cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos 

autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 561, do novo Código 

de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou 

esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido 

em menos de ano e dia. Considerando a situação jurídica apresentada no 

início do processo, tenho que o pedido liminar deve ser deferido, pelas 

razões que passo a expor. Inicialmente, infere-se dos autos que as partes 

firmaram contrato de locação acerca de 02 veículos tipo trator, marca 

Scania, placas OLC 8961 e OLC 9425, consoante cláusula 03, do 

instrumento constante do Id. 13555802, o que comprova a posse indireta 

exercida pelo requerente. Não há dúvidas também quanto ao esbulho e a 

consequente perda da posse em menos de ano e dia, uma vez que os 

veículos deveriam ser devolvidos à autora no prazo máximo de 10 dias 

após o fim da locação prevista para 24/05/2018 (cláusula 5.4, id. 1355802, 

p. 02), o que não ocorreu, motivando a propositura da presente ação em 

junho/2018, ou seja, logo após o fim da relação locatícia. Evidenciado, 

portanto, neste momento de cognição sumária, o exercício da posse pela 

parte autora, o esbulho perpetrado pela parte requerida, e a notícia de que 

o respectivo esbulho data de menos de ano e dia. Neste sentido, a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BEM MÓVEL. AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. Manutenção do deferimento da 

liminar de reintegração de posse do bem, uma vez que comprovados os 

requisitos dos artigos 561 e 562, do CPC, autorizadores da medida. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076470590, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 26/04/2018). Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 562 do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de liminar formulado na exordial, para reintegrar 

liminarmente a autora na posse dos seguintes bens móveis: trator/Cab. Est 

Equipado com Opticruise e Tatarder, marca Scania/R, modelo 440 A6X2, 

Placa OLC 8961, ano 2013/2013, Renavam nº. 526910488, Chassi nº. 

9BSR6X200D3826552 e trator/Cab. Est Equipado com Opticruise e 

Tatarder, marca Scania/R, modelo 440 A6X2, Placa OLC 9425, ano 

2013/2013, Renavam nº. 526910194, Chassi nº. 9BSR6X200D3826619, 

conforme descrição no anexo I, do contrato de locação colacionado aos 

autos, determinando a IMEDIATA entrega dos bens à parte autora, sob as 

penalidades legais. Intimem-se e, proceda o Sr. Meirinho com a 

reintegração de posse em favor da autora, a ser cumprida com os 
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benefícios do artigo 212, § 2º do CPC, mediante reforço policial, se 

necessário, a qual desde já autorizo, com a certificação pelo Sr. Oficial de 

Justiça de eventual resistência oposta pela requerida. Expeça-se o 

necessário. Na mesma oportunidade, cite-se a requerida pessoalmente 

para apresentar contestação, sob pena de confissão e revelia no que for 

cabível (art. 344, CPC), consignando-se, ainda, que o prazo para 

contestar passará a fluir após a intimação desta decisão (artigo 564, 

parágrafo único do CPC), seguindo a partir daí o rito do procedimento 

comum. 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. As providências 

necessárias. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003049-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003049-19.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA DA CONCEICAO SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Por ocasião da Portaria n°. 841/2018-PRES que suspendeu o expediente 

forense no dia 02/07/2018 no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 05/09/2018, às 16h, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam as 

partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004652-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA OAB - MG59326 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

LILIAM GLEIZE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CABRAL LOGISTICA & TRANSPORTE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DEUSDETE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005726-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

KIRST & KIRST LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005726-90.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME RÉU: KIRST & KIRST LTDA - ME, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 

841/2018-PRES que suspendeu o expediente forense no dia 02/07/2018 

no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 05/09/2018, às 15h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam as partes intimadas por 

meio de seus advogados constituídos nos autos. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012726-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DUCARME E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012726-53.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Terezinha Ducarme e Silva promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de liminar em face de 

Portocred SA Crédito Financiamento e Investimento, sustentando, em 

síntese, que firmou um contrato de empréstimo com a empresa requerida 

em abril/2017 com pagamento parcelado em 12x, liquidou todo o débito. No 

entanto, ao tentar firmar um novo empréstimo com o Banco Bradesco, teve 

seu pedido negado em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA) em virtude de um suposto débito no 

importe de R$ 429,39 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e nove 

centavos) sob o contrato de n° 3803050699000000. Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado uma vez que já efetuou pagamento de todas 

as parcelas do empréstimo realizado com a Ré e sustenta que a restrição 

é totalmente indevida, 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$ 37.320,00 (trinta e sete mil trezentos e vinte reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho à emenda da inicial constante nos Id. 

13822066, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

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 
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pessoais da parte autora, os comprovantes de pagamentos realizados 

pela mesma e o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais, colacionados nos Ids. 13155150, 13154979, 13155025 a 

13155136, 13155166 e 13155179 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$ 429,39 (quatrocentos e vinte e nove 

reais e trinta e nove centavos) sob o contrato de n° 3803050699000000, 

no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Diante da ausência de 

manifestação expressa quanto ao desinteresse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10/09/2018, às 14h30, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012726-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DUCARME E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012726-53.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Terezinha Ducarme e Silva promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de liminar em face de 

Portocred SA Crédito Financiamento e Investimento, sustentando, em 

síntese, que firmou um contrato de empréstimo com a empresa requerida 

em abril/2017 com pagamento parcelado em 12x, liquidou todo o débito. No 

entanto, ao tentar firmar um novo empréstimo com o Banco Bradesco, teve 

seu pedido negado em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA) em virtude de um suposto débito no 

importe de R$ 429,39 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e nove 

centavos) sob o contrato de n° 3803050699000000. Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado uma vez que já efetuou pagamento de todas 

as parcelas do empréstimo realizado com a Ré e sustenta que a restrição 

é totalmente indevida, 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$ 37.320,00 (trinta e sete mil trezentos e vinte reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho à emenda da inicial constante nos Id. 

13822066, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

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, os comprovantes de pagamentos realizados 

pela mesma e o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais, colacionados nos Ids. 13155150, 13154979, 13155025 a 

13155136, 13155166 e 13155179 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$ 429,39 (quatrocentos e vinte e nove 

reais e trinta e nove centavos) sob o contrato de n° 3803050699000000, 

no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Diante da ausência de 

manifestação expressa quanto ao desinteresse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10/09/2018, às 14h30, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 
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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: 1009395-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILA MARIA DE JESUS DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009395-20.2017.8.11.0002. AUTOR: ZILA 

MARIA DE JESUS DE MAGALHAES RÉU: VIVO S.A. Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Dos 

pontos controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se os documentos de Id. 

11585034 foram assinados pela parte autora; b) a existência ou não de 

relação jurídica entre a parte autora e os requeridos; c) O nexo de 

causalidade entre o dano alegado e conduta dos requeridos; e) o dever de 

indenização e o seu quantum. Das provas Outrossim, ante a controvérsia 

instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela parte autora 

(Id. 12368690), pois entendo que se trata de prova imprescindível para o 

deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o Sr. THYAGO JORGE 

MACHADO, Perito Oficial Criminal, podendo ser encontrado na Rua 

General Irineu de Souza, n°144, Bairro: Duque de Caxias II, Cep: 

78043-360 - Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 8112-2338 / e-mail: 

tmachado@forenselab.com, o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação. Intime-o para aceitar a nomeação, bem como 

de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que os 

honorários periciais serão arcados pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC), 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.480,00 (hum mil 

quatrocentos e oitenta reais), de acordo com os valores impostos na 

Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, 

salientando que será que será expedida certidão em favor da Sr. Perito 

referente ao valor dos honorários em momento oportuno, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. Venham as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte requerida apresente 

na Secretaria a via ORIGINAL dos documentos de Id. 11585034, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para a realização da perícia acima deferida. Apenas 

com a apresentação do documento original acima determinado, o qual 

deverá ser entregue ao perito, e aceite da incumbência pericial, intime-se o 

perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da 

perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem 

intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 

dias. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005337-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NOBOL KINOSHITA LUCIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005337-37.2018.8.11.0002. AUTOR: IGOR 

NOBOL KINOSHITA LUCIO DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar por qual motivo efetuou a suspensão da energia. Deste modo, 

defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Diante da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10/09/2018, às 15h30 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. No mesmo ato, 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. 
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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: 1006080-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 14605697.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006525-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006525-02.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MAELMA ALVES MOTA ROCHA RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. Por 

ocasião da Portaria n°. 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 28/05/2018, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 12/09/2018, às 15h, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam as 

partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005703-76.2018.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência” proposta por Vanessa de Souza, em desfavor de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, sustentando, em síntese, que 

está casada há 18 (dezoito) anos, tendo oficializado a união em 2004, 

contando atualmente com 37 (trinta e sete) anos de idade. Salienta que 

desde 2014 vem tentando ter filhos, porém ao fazer uma série de exames 

foi diagnosticada com Endometriose em Espécie de Peritoneo, tendo sido 

orientada pela Dra. Marcia Yamamoto, CRM 2803, que somente com a 

reprodução humana (fertilização in vitro) conseguiria engravidar. Todavia, 

afirma que diante do alto custo do procedimento, o qual varia entre R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não 

possui condições financeiras de realiza-lo, motivo pelo qual procurou a 

requerida para solicitar o tratamento, porém a requerida negou, aduzindo 

que não cobra a reprodução humana. Assim, pleiteia a concessão de 

tutela de urgência para que a requerida seja compelida a custear todo o 

procedimento para fertilização in vitro, quantas tentativas forem 

necessárias, consistente em medicação, laboratório, embriologista, 

honorários médicos, congelamento, manutenção e transferência de 

embriões e demais procedimentos, sob pena de multa. 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. Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com 

fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se 

pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos. A tutela 

antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Inicialmente, ressalto que restou demonstrada a 

relação jurídica entre as partes, por meio da juntada dos documentos 

pessoais da autora e de cópia do cartão do beneficiário colacionados nos 

Ids. 14027132, 14027154. Ainda, observo que a médica que acompanha a 

autora, de fato, indicou-lhe a fertilização in vitro para obtenção de 

gravidez, devido a infertilidade por fator tubário e peritoneal, conforme 

laudo de Id. 14027394, corroborando o alegado na exordial. Outrossim, 

denota-se a negativa da parte requerida (Ids. 14027439, 14027415), a 

qual afirmou que não há cobertura obrigatória para tratamento para 

reprodução humana, conforme cláusula 12.1, item “e”, ressaltando que o 

procedimento (fertilização in vitro) é excluído do rol de coberturas 

obrigatórias dos planos de assistência à saúde, nos termos do art. 10, III, e 

art. 12 da Lei 9656/1998. Neste passo, a antecipação de tutela, torna-se 

possível se constatado prontamente os elementos próprios do instituto, 

contudo, da análise dos autos não é o que ocorre, tendo em vista que 

apesar dos argumentos elencados pela autora não se mostra in casu 

existência de risco de vida que evidencie a necessidade da medida de 

urgência da antecipação de tutela quanto ao tratamento que a autora 

pretende se submeter, vale dizer, da reprodução assistida denominada 

fertilização in vitro. Além disso, a negativa da operadora de plano de 

saúde encontra amparo contratual, tendo em vista que de forma clara e 

expressa a cláusula XI do contrato, cuja cópia se encontra juntada no Id. 

14027394 registra que a inseminação artificial não possui cobertura 

contratual, ou seja, trata-se de serviço não coberto pelo contrato. Assim, 

conclui-se que o tratamento pretendido pela autora consistente em 

procedimento da técnica de reprodução assistida in vitro, não se enquadra 

na situação elencada pelo artigo 35 da Lei 9656/98 que estabelece as 

definições de situação de urgência que implicaria em acolher tal 

pretensão, até porque como visto a doença da autora é crônica estando 

em tratamento desde 2014. Com efeito, assim define emergência: “Art. 

35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de 

emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou 

de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do 

médico assistente; e (...) No caso em tela, apesar das alegações da 

autora não vislumbro a presença da situação de emergência, posto que 

não se verifica a existência de risco de vida em aguardar a sentença 

definitiva a ser proferida nestes autos. Sobre o tema já se manifestou o 

Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INFERTILIDADE CONJUGAL. 

PLANEJAMENTO FAMILAR. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE 

COBERTURA. ABUSIVDADE. NÃO CONFIGURADA. AGÊNCIA NACIONAL 

DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÕES NORMATIVAS. FUNDAMENTO 

NA LEI 9.65/98. 1. Ação ajuizada em 12/01/15. Recurso especial interposto 

em 23/03/16 e concluso ao gabinete em 19/03/18. Julgamento: CP/15. 2. O 

propósito recursal é definir se a inseminação artificial por meio da técnica 

de fertilização in vitro deve ser custeada por plano de saúde. 3. A Lei 

9.65/98 (LPS) dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde estabelece as exigências mínimas de oferta aos consumidores (art. 

12), as exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do 

atendimento (art. 35-C). 4. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

com autorização prevista no art. 10, §4º, da LPS, é o órgão responsável 

por definir amplitude das coberturas do plano-referência de assistência à 

saúde. 5. A Resolução Normativa 38/2013 da ANS, aplicável à hipótese 

concreta, define planejamento familiar como o “conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que garanta diretos de constituição, limitação ou 
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aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal” (art. 7º,I RN 

38/2013 ANS). 6. Aos consumidores estão assegurados, quanto à 

atenção em planejamento familiar, o acesso aos métodos e técnicas para 

a concepção e a contracepção, acompanhamento de profissional 

habilitado (v.g. ginecologista, obstetras, urologista), a realização de 

exames clínicos e laboratoriais, os atendimentos de urgência e de 

emergência, inclusive a utilização de recursos comportamentais, 

medicamentos ou cirúrgicos, reversíveis e irreversíveis em matéria 

reprodutiva. 7. A limitação da lei quanto à inseminação artificial (art. 10, I, 

LPS) apenas representa uma exceção à regra geral de atendimento 

obrigatório em casos que envolvem o planejamento familiar (art. 35-C, I, 

LPS). Não há, portanto, abusividade na cláusula contratual de exclusão de 

cobertura de inseminação artificial, o que tem respaldo na LPS e na RN 

38/2013. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 

1.734.445/SP). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FERTILIZAÇÃO IN VITRO - TRATAMENTO ENDOMETRIOSE - 

AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL EXPRESSA AFASTANDO O PROCEDIMENTO - RECURSO 

PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. Tratando-se de procedimento 

expressamente excluído da cobertura contratual do plano de saúde e não 

havendo demonstração de que a autora encontra-se em situação de risco 

de vida não há que se falar em aplicação do artigo 35 da Lei 9.656/98. 

Ausentes os requisitos da antecipação de tutela não é possível seu 

deferimento. (TJMT - AI 6419/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016) Neste norte, embora seja fato 

que aquele que contrata plano de saúde busca ver-se protegido em sua 

integridade física, também é verdadeiro que existem razoáveis limites 

contratuais e legais impostos à atuação das operadoras com relação a 

cobertura de alguns procedimentos médicos, como no caso em tela em 

que está fora do âmbito da incidência da cobertura almejada pela autora. 

Vale anotar que embora o contrato de plano de saúde seja típico de 

adesão, tal fato não impede a exclusão da cobertura pelos planos de 

saúde, e determinados tratamentos e outros procedimentos, desde que 

seja feito de maneira expressa sendo dado ao consumidor a oportunidade 

de ter conhecimento prévio do seu conteúdo como ocorreu no caso em 

tela, em que não se afigura que a fertilização in vitro seja de cobertura 

obrigatória, não se verificando a abusividade atribuída a operadora em 

negar a fertilização in vitro. Ademais, não consta a fertilização in vitro do 

rol obrigatório determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

sendo que a legislação reguladora da matéria em estudo é expressa ao 

afastar o dever das operadoras de planos privados de saúde ao 

fornecimento de procedimentos de inseminação artificial (art. 10, III, da Lei 

nº 9.656/98). Posto isso, uma vez que não preenchidos os requisitos 

caracterizadores da tutela de urgência, indefiro o pedido de tutela 

formulado no item “a” da inicial. Em que pese à manifestação expressa da 

parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

12/09/2018, às 15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Intime-se a parte autora pessoalmente, 

uma vez que representada pela Defensoria Pública. No mesmo ato, cite-se 

a parte requerida, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006964-76.2018.8.11.0002. AUTOR: ELCIO 

RIBEIRO DA SILVA, MARIA LUIZA DA SILVA, JOANA DALVA DA COSTA, 

ROBERTO ALVES MARTINS, GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO, MARIA 

ADELAIDE CORREA, ELZA GUIMARAES DA GUIA, JOANA MARIA DE 

OLIVEIRA LEITE, CLEUSA DE OLIVEIRA MOREIRA, LEANDRO SOARES 

PEREIRA DA SILVA, BENEDITO DE BARROS, CELSO DOS SANTOS, 

RENATO CARVALHO DOS SANTOS, ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA, 

ROBERTO PEREIRA, SIDNEY SAMULEWSKI DA SILVA, ADELIA 

ALVARENGA TOSTI RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. O art. 113 do 

CPC dispõe que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, 

em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver 

comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as 

causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer 

afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Sobre o 

tema, leciona o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni[1], aduzindo, in verbis: 

A comunhão de direitos e obrigações relativamente ao mérito do processo 

é o liame mais estreito que pode ligar duas mais pessoas e naturalmente 

dá lugar ao litisconsórcio (art. 113, I, CPC). Qualquer comunhão de que 

decorram direitos e obrigações é suficiente, se há conexão entre as 

situações dos litigantes no plano do direito material (art. 113, II, CPC), há 

oportunidade para formação litisconsorcial. Entende-se que o Código 

assim o possibilite, tendo em conta que a existência de conexão autoriza a 

reunião de ações propostas em separado (art. 57, CPC) – com maior 

razão, portanto, admite a cumulação subjetiva desde o início. A afinidade 

por ponto comum de fato ou de direito, por fim, pode ensejar o 

litisconsórcio (art. 113, III, CPC). Afinidade é parecença, e pode ser 

oriunda da circunstância de o direito dos litigantes decorrer de alegações 

de fato idênticas. Nessa esteira, verifico que o polo ativo da lide é 

composto por dezessete autores, que pretendem ser indenizados por 

supostos vícios em seus imóveis. Contudo, certo que há necessidade de 

individualizar as demandas, indicando-se quais os vícios de cada imóvel, a 

fim de justificar seu interesse processual. Assim, é que observo não 

haver entre os autores litisconsórcio necessário, ou qualquer das 

hipóteses previstas no art. 113, uma vez que cada um possui seus 

próprios interesses e cada imóvel, certamente, possui vícios diversos, 

tendo em comum apenas a demanda proposta. A propósito, decidiu 

recentemente o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

- LITISCONSORTES - DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO PELO JUÍZO A QUO 
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- POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA REGRA DO § 1º DO ART. 113 DO 

CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. O § 1º do Art. 

113 do CPC/2015 prevê a possibilidade de o Juiz limitar o número de 

litisconsortes se vislumbrar o comprometimento da rápida solução do litígio 

ou a dificuldade de defesa. No presente caso, nota-se que a existência de 

17 (dezessete) Autores e 6 (seis) Instituições Financeiras poderá 

comprometer a razoável duração do processo, isso porque haveria 

necessidade da realização de produção de prova pericial para avaliar e 

individualizar caso a caso os alegados danos nos imóveis, somado ainda, 

a análise de cada contrato celebrado entre as Partes litigantes. (Ap 

110070/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) 

Deste modo, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o polo ativo da lide, mantendo apenas um litigante no polo, 

cabendo aos demais propor ação própria, uma vez que inexistente 

litisconsórcio entre eles, ainda, venha indicar pormenorizadamente quais 

os vícios existentes no imóvel, sob pena de indeferimento. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] In Novo código de processo civil comentado – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 192/193.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006835-71.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ROSINA DA ROCHA E SOUZA, MIGUEL BENEDITO RODRIGUES, PAULA 

MARINA DE SOUZA, VILMA MARIA ALVES FONSECA BELTRAN, ABILIO 

ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO, BRAZIL FERREIRA DA SILVA, HELENA 

NUNES DE SIQUEIRA E SILVA, CREUZA DA SILVA CAMPOS MOREIRA, 

CLAUDIO DE OLIVEIRA MOREIRA, MARIA JOSE MARCAL DO 

NASCIMENTO, JOADIL BENEDITO BARROS DO NASCIMENTO, URSULINE 

HENNING, CACILDA FELICIA DO NASCIMENTO, CARMICELIA ALVES DE 

SOUZA, MERCEIS RODRIGUES DA SILVA, MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. O art. 113 do CPC dispõe que duas 

ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 

passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de 

obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo 

pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por 

ponto comum de fato ou de direito. Sobre o tema, leciona o doutrinador 

Luiz Guilherme Marinoni[1], aduzindo, in verbis: A comunhão de direitos e 

obrigações relativamente ao mérito do processo é o liame mais estreito 

que pode ligar duas mais pessoas e naturalmente dá lugar ao 

litisconsórcio (art. 113, I, CPC). Qualquer comunhão de que decorram 

direitos e obrigações é suficiente, se há conexão entre as situações dos 

litigantes no plano do direito material (art. 113, II, CPC), há oportunidade 

para formação litisconsorcial. Entende-se que o Código assim o possibilite, 

tendo em conta que a existência de conexão autoriza a reunião de ações 

propostas em separado (art. 57, CPC) – com maior razão, portanto, admite 

a cumulação subjetiva desde o início. A afinidade por ponto comum de fato 

ou de direito, por fim, pode ensejar o litisconsórcio (art. 113, III, CPC). 

Afinidade é parecença, e pode ser oriunda da circunstância de o direito 

dos litigantes decorrer de alegações de fato idênticas. Nessa esteira, 

verifico que o polo ativo da lide é composto por dezesseis autores, que 

pretendem ser indenizados por supostos vícios em seus imóveis. Contudo, 

certo que há necessidade de individualizar as demandas, indicando-se 

quais os vícios de cada imóvel, a fim de justificar seu interesse 

processual. Assim, é que observo não haver entre os autores 

litisconsórcio necessário, ou qualquer das hipóteses previstas no art. 113, 

uma vez que cada um possui seus próprios interesses e cada imóvel, 

certamente, possui vícios diversos, tendo em comum apenas a demanda 

proposta. A propósito, decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - LITISCONSORTES - DETERMINAÇÃO DE 

LIMITAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA 

REGRA DO § 1º DO ART. 113 DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - 

APELO DESPROVIDO. O § 1º do Art. 113 do CPC/2015 prevê a 

possibilidade de o Juiz limitar o número de litisconsortes se vislumbrar o 

comprometimento da rápida solução do litígio ou a dificuldade de defesa. 

No presente caso, nota-se que a existência de 17 (dezessete) Autores e 

6 (seis) Instituições Financeiras poderá comprometer a razoável duração 

do processo, isso porque haveria necessidade da realização de produção 

de prova pericial para avaliar e individualizar caso a caso os alegados 

danos nos imóveis, somado ainda, a análise de cada contrato celebrado 

entre as Partes litigantes. (Ap 110070/2016, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) Deste modo, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o polo ativo da lide, 

mantendo apenas um litigante no polo, cabendo aos demais propor ação 

própria, uma vez que inexistente litisconsórcio entre eles, ainda, venha 

indicar pormenorizadamente quais os vícios existentes no imóvel, sob 

pena de indeferimento. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo código de processo civil 

comentado – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 192/193.
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Processo Número: 1006680-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES COSTA (AUTOR)

FRANCISCO ALCIDES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GLORIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006680-68.2018.8.11.0002. AUTOR: 

FRANCISCO ALCIDES COSTA, MARIA JOSE ALVES COSTA RÉU: 

IMOBILIARIA GLORIA LTDA Vistos. Compulsando os autos, constato que o 

polo ativo é composto pelo Espólio de Francisco Alcides, o qual não está 

devidamente representado nos autos. Isso porque, a procuração juntada 

no Id. 14481515 possui como outorgante apenas a segunda autora, que 

apesar de parte na lide e inventariante, não está representando o Espólio 

ao outorgar a procuração. Posto isso, com fundamento no art. 76, do CPC, 

suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

requerente sane a irregularidade acima apontada, sob pena de extinção 

(art. 76, §1º, I, CPC). Outrossim, uma vez que o pedido de justiça gratuita 

fora formulado apenas em nome da segunda autora, determino, venha a 

parte autora, em 15 (quinze) dias, demonstrar documentalmente a 

hipossuficiência do espólio ou proceder ao recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento. Por fim, por analogia ao que 

dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca do reconhecimento extrajudicial de 

usucapião, o qual afirma a necessidade da anuência do titular de direito 
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real, bem como considerando que a ação de usucapião visa a obtenção 

do título de propriedade do imóvel usucapiendo, determino venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos cópia da matrícula 

atualizada do imóvel, atentando-se, para a necessidade de indicação 

correta do polo passivo da lide, a sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006545-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GOMES MARCAL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO JULIANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006545-56.2018.8.11.0002. AUTOR: LUIZA 

GOMES MARCAL DE ARRUDA RÉU: DAMIAO JULIANO DA SILVA Vistos 

etc. Considerando o que dispõe o art. 700, §2°, I, do CPC, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir a petição inicial com o 

demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, sob 

pena de indeferimento (art. 700, §4° CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006727-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006727-42.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A gratuidade da justiça 

à pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante 

comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, mas também 

dos seus sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006798-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO TOZETTI FAVALESSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006798-44.2018.8.11.0002. AUTOR: 

AMARILDO TOZETTI FAVALESSA RÉU: DAOUD MOHD KHAMIS JABER 

ABDALLAH Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Outrossim, a par da 

exigência legal de prestação de caução do valor equivalente a 03 (três) 

meses de aluguéis para concessão da medida liminar de despejo, tenho 

por bem oportunizar à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a 

comprovação de depósito dos respectivos valores ou a apresentação de 

caução idônea nos autos, nos moldes do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. 

Oportunamente, voltem-se os autos conclusos para a análise do pedido 

liminar. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006726-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PEREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006726-57.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ALEXANDRO PEREIRA LEMES REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos, 

etc. De entrada, verifico que a parte autora descurou de apresentar com a 

inicial comprovantes de pagamentos relacionados aos meses 

subsequentes a dezembro/2013, a fim de comprovar que está em dia com 

os boletos encaminhados pela parte requerida, documento este 

indispensável para análise do pedido pugnado, conforme dispõe o art. 

320, CPC. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, suprir a irregularidade acima informada, mediante a juntada 

dos referidos comprovantes, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006692-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEOMAR LUCIANA DE SOUZA (AUTOR)

LOURDES LUIZ DA SILVA (AUTOR)

CRELIA MARIA ALVES MACHADO (AUTOR)

ALBA DE SOUSA SODRE (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006692-82.2018.8.11.0002. AUTOR: 

LOURDES LUIZ DA SILVA, ALBA DE SOUSA SODRE, BEOMAR LUCIANA 

DE SOUZA, CRELIA MARIA ALVES MACHADO RÉU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 
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Inversão do Ônus da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 

2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – 

PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO 

– SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE 

DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS 

DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO 

NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL 

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, 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 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. 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. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 01/10/2018, às 16h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006679-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO KLAUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIOVEZAN DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006679-83.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MARCOS AUGUSTO KLAUS EXECUTADO: RAFAEL PIOVEZAN DE 

CAMPOS Vistos. De entrada, observo que o exequente pretende, em 

suma, executar o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id. 

14481918), uma vez que este prevê o vencimento antecipado de todas as 

notas promissórias emitidas pelo executado, quando do não pagamento de 

qualquer parcela. Contudo, certo que o referido instrumento não é título 

executivo extrajudicial, considerando que está desacompanhado de 

assinatura de duas testemunhas, requisito essencial para sua 

exequibilidade, consoante art. 784, III do CPC. Dessa forma, cabe ao 

exequente proceder com a execução das notas promissórias emitidas 

pelo executado e não pagas, uma vez que o referido título é exequível (art. 

784, I, CPC). Sendo assim, determino, venha a parte exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, adequar o valor da causa e carrear todas as notas 

promissórias vencidas que pretende a execução, sob pena de 

indeferimento (art. 801, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006117-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVART DECORACOES E EVENTOS - EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006117-74.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Acolho à emenda da inicial constante nos Ids. 14465914, 14465918 e 

14465920 a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

01/10/2018, às 15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma 

do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006700-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIK SOARES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006700-59.2018.8.11.0002. Vistos. 

Compulsando os autos, observo que a parte autora descurou de juntar 

boletim de ocorrência referente ao acidente, a fim de melhor elucidar os 

fatos descritos na inicial. Posto isso, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia do boletim de ocorrência 

referente aos fatos alegados na inicial, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008807-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR RIBEIRO DE MENEZES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO)

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/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)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008807-13.2017.8.11.0002. AUTOR: ADAIR 

RIBEIRO DE MENEZES BORGES RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos. Diante da recusa contida no Id. 14229472, nomeio em 

substituição ao perito nomeado na decisão de Id. 13742927 o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico perito, que poderá ser encontrado 

na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque da Saúde, Consultório anexo ao 

Hospital São Mateus (casa branca de esquina), telefone 65- 30512250/ 

3051-2376, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

sua nomeação. Em atenção à petição de Id. 14339402 registro que o juízo 

acerca dos termos da perícia será efetuado no momento da prolação da 

sentença, não havendo que se falar na “destinação da negativa da 

condição do autor” pelo simples preenchimento de tabela do SUSEP pelo 

perito. Permanecem inalterados os demais dados da decisão de Id. 

13742927. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006742-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA RIBEIRO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006742-11.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA CRISTINA RIBEIRO ROCHA RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Vistos, etc. 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 Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO RESOLUÇÃO DE CONTRATO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. 

INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRADORA. ÔNUS DA PROVA. A Lei n. 

8.078/90 é aplicável aos contratos de consórcio, pois há uma prestação 

de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a 

administradora e o cliente consumidor. Invertido o ônus da prova, incumbe 

à administradora a demonstração de sua tese de defesa. Na hipótese, 

conclui-se que houve inadimplemento da administradora por não restarem 

esclarecidas as exigências e os termos da negativa de liberação do 

crédito contemplado, dando ensejo ao pedido de resolução de contrato. 

DANO MORAL. Simples transtornos e dissabores nas relações 

econômicas e sociais não têm relevância suficiente para caracterizar o 

dano moral. O simples inadimplemento contratual, por si só, não implica 

indenização por dano moral. No caso concreto, o inadimplemento 

contratual não tem o condão de gerar dano moral. Dano moral não 

caracterizado. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 

70066449836, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 16/06/2016) Neste prisma, vejo 

que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez 

que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar por qual motivo não efetuou a 

restituição no valor integral do crédito. Deste modo, defiro a inversão do 

ônus da prova, conforme postulado. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 01/10/2018, às 16h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005288-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO CORREA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF (RÉU)

Outros Interessados:

RENI ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

GONÇALINA DOMINGAS BARROS DA SILVA (CONFINANTES)

JOSÉ RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ NUNES (CONFINANTES)

ELIEL REZENDE ERNESTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GISLENE DE SOUZA NASCIMENTO (CONFINANTES)

GRACIANE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONINA RODRIGUES NAZARETE DE SIQUEIRA (CONFINANTES)

JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA DE SOUZA NUNES (CONFINANTES)

SELMA DA SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN MENDES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDECI GONÇALVES SABOIA (TERCEIRO INTERESSADO)
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ALBINA JOANA DA SILVA (CONFINANTES)

SILVIO CESAR FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS DA COSTA SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA HELENA SOUZA SILVA (CONFINANTES)

NAIR FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ FERNANDES DE SOUZA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005288-30.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ORIVALDO CORREA DIAS RÉU: ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF 

Vistos. No Id. 14280714, a parte autora requer seja expedido novo 

mandado por hora certa para o Sr. Domingos Savio Nadaf, a fim de que 

este informe a atual localização das demais herdeiras Nadir dos Santos 

Peixoto, Antonia Luzia Nadaf Figueira de Gusmão e Maria da Guia Nadaf 

Figueira. Não obstante, visando a celeridade processual, procedi com a 

busca de endereço nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, 

Bacenjud e Renajud), onde obtive os seguintes endereços: Maria da Guia 

Nadaf Figueira Rua Treze de Junho, n. 2615, São Francisco, Campo 

Grande/MS – CEP 79010-200. Antonia Luzia Nadaf Figueira de Gusmão 

Avenida São Silvestre, n. 37, Goiabeiras, Cuiabá/MT – CEP 78043-048. 

Registro que não foi possível localizar o endereço de Nadir dos Santos 

Peixoto, uma vez que o CPF constante da inicial é de outra pessoa, assim, 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o CPF correto 

de Nadir, a fim de que também seja possível pesquisar seu endereço. 

Expeça-se mandado para citação das herdeiras Antonia Luzia Nadaf 

Figueira de Gusmão e Maria da Guia Nadaf Figueira nos endereços acima 

informados, bem como aguarde-se o retorno da certidão de citação dos 

confinantes expedida no Id. 13635277. Cumpra-se conforme decisão de 

Id. 9136586. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004028-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004028-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CASSIA SINHORATTI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Aportou aos autos 

petição de ambas as partes nos Ids. 14457953 e 14596649, pugnando 

pelo cancelamento da audiência de conciliação designada no Id. 

13553071, nos termos do art. 334, § 4º, I, do CPC. Nesse passo, 

considerando que a audiência de conciliação apenas não se realizará 

quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I, CPC), como no presente caso, 

cancelo a realização do ato conciliatório designado nos autos. Diante da 

apresentação de contestação, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, oferecer impugnação. No mais, cumpra-se conforme 

determinado no Id. 13553071. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003315-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIMIRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH OAB - MT0017841A (ADVOGADO)

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUCIANO FERREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

WILSON DOMINGOS DA PENHA AMORIM (TESTEMUNHA)

ADILSON DUARTE FERREIRA (TESTEMUNHA)

EZIO CIRILO LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003315-40.2017.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

CASSIMIRO FILHO RÉU: ALEXANDRE LUCIANO FERREIRA Vistos, etc. 

Designada audiência de instrução no Id. 13281535, a parte autora aportou 

petição no Id. 14604796, pretendendo a modificação em parte do rol de 

testemunhas, com fundamento no art. 451, III, do CPC, tendo em vista a 

impossibilidade de comparecimento de algumas delas. O art. 451, III do CPC 

prevê que depois de apresentado o rol a parte só pode substituir a 

testemunha que tendo mudado de residência ou de local de trabalho não 

for encontrada. Da análise dos autos não verifico qualquer comprovação 

acerca de eventual intimação das testemunhas nos termos do art. 455, 

§1º do CPC, tampouco de que estas não foram localizadas. Assim, diante 

da não comprovação do alegado, indefiro a pretensa substituição do rol de 

testemunhas. No tocante à alegação de que o requerido alterou o imóvel, 

venha a parte autora manifestar qual o provimento jurisdicional que 

pretende obter acerca dos referidos fatos. No mais, cumpra-se conforme 

Id. 13281535. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003493-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003493-52.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ANGELINA DA COSTA SILVA RÉU: CONSTRUTORA VICKY LTDA Vistos 

etc., Determinada a emenda da inicial no Id. 12994073, a fim de que a parte 

autora juntasse nos autos a planta e o memorial descritivo do imóvel que 

pretende usucapir, aportou petição no Id. 14560712, informando acerca da 

hipossuficiência financeira da autora. Pois bem. Inicialmente, presentes os 

pressupostos do art. 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à 

parte autora. Assim, uma vez deferida a justiça gratuita, conforme 

entendimento majoritário da jurisprudência[1], haverá de se gerar meios 

para que a parte autora possa ter livre acesso ao Poder Judiciário, motivo 

porque tenho que a realização de perícia é pertinente no presente caso. 

Nesse sentido, entende o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. 

APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO. DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Deferido à parte autora os 

benefícios à gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia 

do imóvel usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do 

artigo 3º, V, da Lei 1.060/50. Precedentes do STJ. (TJMT - rec. emb. 

declaração nº 166963/2015, oposto nos autos do agravo de instrumento 

154517/2015, Primeira Câmara Cível, Helena Maria Bezerra Ramos – 

Relatora, Data de Julgamento: 26-01-2016). Portanto, nomeio como perito a 

empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícias Ltda., com endereço na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, 

Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, 

e-mail: contato@mediape.com.br, a qual deverá ser intimada para que 

tome ciência da nomeação, bem como para que decline o nome do 

profissional que realizará a perícia em questão. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com 

os valores impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da 

Resolução n. 232 do CNJ, salientando que os honorários periciais serão 

arcados pelo Estado em razão da autora ser beneficiária da justiça 

gratuita. Ademais, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 
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honorários em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, 

§ 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito para que proceda com a 

elaboração de planta e memorial descritivo do imóvel descrito na inicial. 

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. Sem prejuízo da 

determinação supra, observo a necessidade da parte autora Francisco 

Neves da Silva regularizar a sua representação processual. Isso porque o 

art. 654 do Código Civil dispõe que a procuração particular possui validade 

apenas com a assinatura do outorgante, o que não se verifica na espécie, 

porquanto a parte autora se trata de pessoa analfabeta, razão porque o 

documento em questão deveria ser firmado por instrumento público. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS ANALFABETO. 

AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. Tratando-se de pessoa não 

alfabetizada, deve vir juntado nos autos, instrumento público de 

procuração. Não atendendo a parte tal determinação, mesmo após 

intimada para tanto, deve ser declarada a nulidade do processo, nos 

termos do art. 13, do CPC/73. DE OFÍCIO, DECRETARAM A NULIDADE DO 

PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70068246636, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 07/04/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

ANALFABETO. Conforme jurisprudência assentada nesta Corte, em se 

tratando a parte litigante de pessoa analfabeta, deve a procuração 

outorgada por esta ser por instrumento público. HIPÓTESE DE NEGATIVA 

DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70061121067, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/08/2014). Assim, diante da 

irregularidade na representação processual acima apontada e tratando-se 

de vício sanável, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, carreando aos autos 

procuração pública outorgando poderes ao causídico que subscreveu a 

petição inicial, sob pena de extinção do processo. (art. 76, §1º, I, do CPC). 

Por fim, com a juntada aos autos dos documentos elaborados pelo Sr. 

Perito, a fim de dirimir dúvida acerca da atual titularidade do domínio do 

imóvel objeto do litígio, determino, que a Secretaria deste juízo proceda 

com a expedição de ofício ao competente 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, solicitando 

cópia atualizada da matrícula do imóvel objeto do litígio, que dê a conhecer 

o atual proprietário (Id. 12982085). Oportunamente, venham-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ-SP - AI: 604777220128260000 

SP 0060477-72.2012.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, 

J. 26/04/2012, 4ª Câmara de Direito Privado. RMS 26.493/RS, Rel. Min. 

Eliana Calmon Segunda Turma, DJe 23.9.2008. RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA Nº 29.429 - RS (2009/0082167-7) –J. 04 de novembro de 

2010 - MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES , Relator – Segunda 

Turma.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000997-50.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: EZIQUIEL 

FERREIRA DE SOUZA Vistos. À vista de que a assinatura da parte ré, 

constante no acordo (Id. 14257614), não foi reconhecida firma e nem 

sequer aportou ao pacto procuração da parte requerida outorgando poder 

a terceiro ou advogado para transigir, determino venha a exequente, em 

cinco (05) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de não 

homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001750-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE ANCORA MT IMPORTADORA EXPORTADORA DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA OAB - SC17850 

(ADVOGADO)

IRINEU GALESKI JUNIOR OAB - PR0035306A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RODRIGO OGIWARA SILVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 14558903.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002445-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STRATUM SEGURANCA LTDA (RÉU)

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRADE FIUZA OAB - MG90637-O (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002445-92.2017.8.11.0002. AUTOR: 

CARNES BOI BRANCO LTDA RÉU: AIG SEGUROS BRASIL S.A., STRATUM 

SEGURANCA LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. De entrada, registro que deixo de considerar para 

quaisquer fins de direito a emenda da impugnação formulada no id. 

11689517, pois quando da sua apresentação já havia operado a 

preclusão consumativa com a apresentação das impugnações no id. 

11689399. Da ausência de relação de consumo e inversão do ônus da 

prova Afirma a requerida AIG Seguros Brasil S/A que a parte autora não 

se trata de pessoa jurídica com vulnerabilidade técnica, econômica e 

jurídica, não se amoldando ao conceito finalístico de consumidor adotado 

pelo E. STJ. Assim, requer seja afasta a aplicação da lei consumerista ao 

presente caso. Pois bem. Diferentemente do pontuado pela requerida AIG, 

a situação retratada nos autos se amolda perfeitamente ao conceito 

finalístico de consumidor adotado pelo E. STJ, segundo o qual “há relação 

de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a 

proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos 

produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar 

insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária 

final dos serviços securitários” (REsp 1.352.419-SP). Assim, consoante já 

apontado no despacho inaugural, o seguro firmado pela autora tem por 

objeto a proteção do transporte de carga de produtos da empresa autora, 

fato este que a leva a condição de destinatária final. Outrossim, não há 

dúvidas que os termos técnicos dos contratos de seguros e as provas 

inerentes a eles são de maior facilidade de comprovação da empresa 

segurada, a impor a inversão do ônus da prova. Deste modo, indefiro o 

pedido em questão e mantenho a aplicação do CDC ao presente caso. Dos 

pontos controvertidos Não havendo preliminares ou irregularidades a 

serem sanadas dou por saneado e o feito e passo a fixar os pontos 
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controvertidos: a) se a parte autora tinha conhecimento de que o veículo 

placa NTZ 3814 não havia sido aprovado no check list efetuado pela 

segunda requerida (STRATUM); b) se por conta dos problemas apontados 

no check list o veículo não estava apropriado para empreender viagem; c) 

se houve agravamento do risco por conta da utilização de veículo com 

problemas apontados em check list e pelo fato de o motorista ter 

pernoitado em residência; d) se a parte autora faz jus ao recebimento da 

verba indenizatória e o seu quantum, à vista da cláusula que dispõe sobre 

o pagamento da franquia. Diante da controvérsia instalada entendo 

importante a produção de prova técnica pugnada pela requerida Stratum 

Segurança Ltda., mormente porque a parte autora alega desconhecimento 

do check list realizado previamente à viagem, por desconhecer os e-mails 

juntados pela requerida Stratum em contestação que indicam a 

comunicação do check list do veículo. Assim, a determinação de perícia 

não deve ser considerada uma postura procrastinatória deste juízo, mas 

sim, providência que visa apenas assegurar o devido processo legal na 

sua dimensão substancial. Considerando que a perícia foi requerida pela 

requerida Stratum Segurança Ltda. (id. 13061802), os honorários periciais 

serão por ela suportados (art. 95, caput, do CPC). A perícia deverá 

averiguar a autenticidade dos e-mails juntados nos ids. 9153068, 9153183, 

9153088 e 9153109, bem como constatar a existência de diversas outras 

mensagens trocadas pelas partes com os mesmos endereços eletrônicos, 

com o objetivo de esclarecer o ponto controvertido “a”. Outrossim, 

consoante pugnado pela requerida Stratum no id. 13061802, EXPEÇA-SE 

carta precatória à Comarca de Belo Horizonte-MT, local em que está sua 

sede, a fim de que aquele juízo promova a realização da perícia ora 

designada. Desde já, venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Atente-se a Secretaria acerca da necessidade de instruir a Carta 

Precatória com cópia da presente decisão, dos e-mails acima 

mencionados e com cópia das petições indicativas dos quesitos e 

assistentes técnicos, sem prejuízo de outros documentos necessários a 

realização da perícia. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017751-47.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017751-47.2018.8.11.0041. AUTOR: TIO 

LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) 

dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA EVONE DA SILVA RÉU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos, 

etc. Considerando a determinação imposta no Id. 13960749 à parte autora, 

postergo a análise de novos pedidos até o recolhimento das custas pela 

autora, uma vez que eventual descumprimento culminará na extinção da 

demanda. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da 

decisão de Id. 13960749 e, em seguida, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005141-04.2017.8.11.0002. AUTOR: RICCI 

MAQUINAS LTDA RÉU: A.F DE FARIAS Vistos. Tendo em vista a não 

citação da parte requerida, bem como diante do pugnado pela requerente 

no Id. 14356205, procedi com a busca de endereço nos órgãos 

conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud e Renajud), onde 

obtive o seguinte endereço: Avenida Governador Julio Campos, n. 5866, 

Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT – CEP 78158-075. Assim, 

expeça-se carta para a citação da requerida, consignando-se as 

deliberações constantes do Id. 13913269. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001853-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GARCIA CHIBA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001853-82.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA APARECIDA ALVES MAIA RÉU: ELIANE GARCIA CHIBA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, observo que a requerida/reconvinte não 

colacionou procuração outorgando poderes para a advogada Danielle 

Silva Morandi postular em seu nome. Posto isso, com fundamento no art. 

76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a requerida/reconvinte sane a irregularidade acima apontada, sob 

pena de revelia (art. 76, §1º, II, CPC). Outrossim, da detida análise dos 

documentos que instruem a reconvenção, constato que a parte 

requerida/reconvinte deixou de carrear aos autos declaração de 

hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja mais 

obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a 

requerida/reconvinte, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição a 

fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada de próprio 

punho ou instrumento procuratório que contenha poderes específicos 

para tanto, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385576 Nr: 2374-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEANDRO MOTTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:MT/17.147

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 416896 Nr: 20394-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXSUEL DA SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 526787 Nr: 2440-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SAAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DORIVALDO ALLIEND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RAIMUNDO DO 

NASCIMENTO PINHEIRO - OAB:4919/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 269330 Nr: 8614-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ERNESTO HERDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARTINS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/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, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 408197 Nr: 15697-53.2015.811.0002

 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: EDILZA ARRUDA DE OLIVEIRA, JOSE FRANCISCO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA DE 

ABREU SPERANDIO - OAB:OAB/MT-9175/B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 97/100 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 31288 Nr: 1040-97.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA VERDE COMERCIAL DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCISCO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRZYK 

BRAGA - OAB:15429/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, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414421 Nr: 19092-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECI GONÇALVES SABÓIA, LAUDILÉIA PEREIRA 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELLOS - OAB:10624/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim intimar as partes para manifestação a respeito dos 

cálculos retro.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340685 Nr: 8476-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA THAIS LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S. A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.972, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.103-A, FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 285546 Nr: 4645-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE OLIVEIRA DE PINHO, GONÇALINA DO 

CARMO PINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 
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MARQUES - OAB:16.846-A/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, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 390772 Nr: 5796-61.2015.811.0002

 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: LEANDRO MOTTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:MT/17.147

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234178 Nr: 14169-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 142/144 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450296 Nr: 12050-16.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 306260 Nr: 2031-53.2013.811.0002

 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: DINALVA CRISTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 231189 Nr: 11299-73.2009.811.0002

 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: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA KESSIANE VELASCO 

MARCONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 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.: 270056 Nr: 10043-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMR COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO HÉLIO DA COSTA 

NETO - OAB:43435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23167-A/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, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387747 Nr: 3895-58.2015.811.0002

 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: MARILETH NEVES DA CRUZ BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 184//185 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 299019 Nr: 19603-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEEMBOLLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/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, sob pena de extinção.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 418546 Nr: 21297-55.2015.811.0002

 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: CLARICE PEREIRA ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, REINALDO TERIXEIRA SOUZA, 

MATILDE MARIA DA SILVA, EDUARDO NUNES DA COSTA, MÁRCIO JOSÉ 

DA SILVA, JOÃO BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA O. CAIXETA - 

OAB:11.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391143 Nr: 5999-23.2015.811.0002

 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: HILDA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 3233-80.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO ED. CENTRO EMPRES.VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGETEL COM. SERV. DE TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7.370/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 Pois bem, diante do cumprimento das determinações contidas na decisão 

de fls. 253, aliado a ausência de manifestação do executado e de 

terceiros eventualmente interessados a respeito da alienação do imóvel 

penhorado, conforme certificado à fl. 266, AUTORIZO a venda do imóvel 

matriculado sob o n. 13.468 no Cartório do 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande (fls. 154/155) ao SR. EDVAN BENEDITO 

ASSUNÇÃO PEREIRA, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais).Sendo assim, venha a exequente providenciar o depósito em juízo 

do valor da alienação (R$ 120.000,00);Após, LAVRE-SE termo de 

alienação, conforme determina o § 2º do art. 880 do CPC, bem como 

EXPEÇA-SE carta de alienação e mandado de imissão na posse em favor 

do adquirente (art. 880, § 2º, I, CPC).Por fim, requereu o exequente seja 

concedida ao adquirente a isenção do pagamento dos tributos e taxas 

relativos ao imóvel penhorado.De fato, a aquisição por iniciativa particular 

equipara-se a arrematação em hasta pública, existindo apenas uma 

diferença quanto ao procedimento de alienação, pois naquele primeiro 

caso o exequente, mediante autorização judicial e observada certas 

exigências legais, pode promover diretamente a venda de bem penhorado, 

sem a necessidade de realização de hasta pública... Enfim, sendo a 

alienação por iniciativa particular uma forma de aquisição originária por 

quem comprou o bem, tal como a arrematação, portanto livre de quaisquer 

ônus, declaro o adquirente do imóvel penhorado isento do pagamento dos 

tributos incidentes sobre o bem anteriores a presente alienação, o que 

deverá ser comunicado ao ente público municipal mediante 

ofício.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 08 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428319 Nr: 26466-23.2015.811.0002

 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: MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO MATO GROSSO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413479 Nr: 4218-43.2015.811.0041

 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: ALCIDES EDUARDO DE OLIVEIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Alcides Eduardo de Oliveira em desfavor 

de Seguradora Líder de Consórcio do Seguro Dpvat S/A, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 04/12/2014 (fl. 20), devendo ainda ser acrescido de 

juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação ocorrida 

em (STJ, Súmula 426).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que 

se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.P. I. 

Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea Grande – MT, 01 de 

agosto de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

OLIVIA SAMPAIO OAB - 770.612.761-34 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002499-58.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

GISELE SAMPAIO LEMOS REPRESENTANTE: OLIVIA SAMPAIO 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 
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ativo da demanda Gisele Sampaio Lemos e no polo passivo Itaú Seguros 

de Auto e Residência S/A. Intime-se a parte devedora Itaú Seguros de 

Auto e Residência S/A através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

14315233 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. Por fim, preclusa esta, 

e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará 

em favor da parte exequente para levantamento do valor depositado nos 

autos no id. 14160594. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALIME BARBOSA DIAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000924-15.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

SALIME BARBOSA DIAZ REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor, devendo constar no polo ativo da demanda Salime Barbosa 

Diaz e no polo passivo Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Intime-se a 

parte devedora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado no id. 14457939 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005336-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA MOREIRA (AUTOR)

IZABEL XAVIER DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES (AUTOR)

LUIZA RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

JOAO MORAES LOPES ROCA (AUTOR)

OACY BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

ERLITA GUIMARAES DE LIMA (AUTOR)

VALDEMAR SOUZA PACHECO (AUTOR)

CECILIO JOSE MIRANDA (AUTOR)

RONALDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

ANISIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

MERCEDES SILVA PINTO (AUTOR)

ANA IVA LEITE SANTIAGO (AUTOR)

SEBASTIANA DE MIRANDA (AUTOR)

IVANI DA SILVA PACHECO (AUTOR)

CARLOS JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005336-52.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CARLOS JOSE DA SILVA, MARIA CANDIDA MOREIRA, OACY BENEDITO 

RODRIGUES DA SILVA, RONALDO APARECIDO DA SILVA, ANA IVA LEITE 

SANTIAGO, JOAO MORAES LOPES ROCA, MARIA APARECIDA DA SILVA, 

LUIZA RIBEIRO DE ARRUDA, ANISIO JOSE DOS SANTOS, MERCEDES 

SILVA PINTO, MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES, ERLITA GUIMARAES 

DE LIMA, CECILIO JOSE MIRANDA, SEBASTIANA DE MIRANDA, IZABEL 

XAVIER DOS SANTOS, VALDEMAR SOUZA PACHECO, IVANI DA SILVA 

PACHECO RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Carlos José da Silva e outros (id. 

14042623) alegando, em síntese, que houve contradição na decisão que 

determinou a emenda da inicial para limitar a quantidade de litigantes do 

polo ativo (id. 13906562), pois entendem os embargantes ser possível a 

propositura de ação por 17 litigantes, mormente porque todos eles são 

representados por um único procurador e litigam contra a mesma 

seguradora requerida para obter a cobertura de seguro habitacional de 

que todos são beneficiários. Reforçam que a situação fática dos 

embargantes é a mesma, pois almejam indenização pelos danos físicos 

existentes em seus imóveis, os quais foram financiados pelo Sistema 

Financeiro de Habitação, contanto, portanto, com cobertura securitária 

prevista pela apólice de seguro habitacional. Afirmam que o 

desmembramento dos autos implicará na realização de perícias, com 

apresentação de laudos periciais individuais, razão porque o litisconsórcio 

ativo se mostra necessário, sobretudo porque os danos são comuns a 

todos os imóveis. Pois bem, conheço dos embargos em vista da 

pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício no 

conteúdo da decisão que possa configurar omissão, obscuridade ou 

contradição. Isso porque, restou consignado de forma clara e objetiva os 

motivos que levaram este juízo a entender pela necessidade de limitação 

do polo ativo, dentre eles a imprescindibilidade de individualizar os vícios 

que cada imóvel supostamente possui, sendo inadmissível crer que os 

imóveis de todos os litigantes/embargantes apresentam idênticos defeitos. 

Além do que, a limitação do polo ativo tem por objetivo propiciar o exercício 

da ampla defesa, conforme alude o § 1º, do art. 113 do Código de 

Processo Civil, porquanto da forma como a petição inicial foi redigida, sem 

a individualização dos vícios do imóvel dos postulantes e sem qualquer 

foto dos imóveis a fim de indicar minimamente os propalados defeitos, 

certamente prejudicará o exercício de defesa da parte requerida. No 

mesmo sentido já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: "APELAÇÃO CÍVEL - LITISCONSORTES - DETERMINAÇÃO DE 

LIMITAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA 

REGRA DO § 1º DO ART. 113 DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - 

APELO DESPROVIDO. O § 1º do Art. 113 do CPC/2015 prevê a 

possibilidade de o Juiz limitar o número de litisconsortes se vislumbrar o 

comprometimento da rápida solução do litígio ou a dificuldade de defesa. 

No presente caso, nota-se que a existência de 17 (dezessete) Autores e 

6 (seis) Instituições Financeiras poderá comprometer a razoável duração 

do processo, isso porque haveria necessidade da realização de produção 

de prova pericial para avaliar e individualizar caso a caso os alegados 

danos nos imóveis, somado ainda, a análise de cada contrato celebrado 

entre as Partes litigantes." (Ap 110070/2016, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) Igualmente, a realização de 

perícia individualizada também contribuirá para exercício da ampla defesa 

e do contraditório, já que possibilitará à parte requerida apresentar defesa 

a vícios certos, concretos e particularizados. Isto posto, em meu entender, 

na decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, 

motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, 

mantendo a decisão atacada tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008049-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA GRAMADO SANTOS (EXECUTADO)

DOUGLAS LEONARDO DE ALMEIDA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008049-34.2017.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial promovido por MRV 

Engenharia e Participações S/A em desfavor de Nathalia Gramado Santos 

e Douglas Leonardo de Almeida Dias, ambos devidamente qualificados nos 

autos. As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, 

conforme id. 14257695. Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas 

partes, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas 

partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado no id. 14257695 para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso 

do presente processo até o seu integral cumprimento, nos termos do art. 

922, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo 

convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos quanto 

ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como concordância tácita 

ao adimplemento da dívida. Oportunamente, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006287-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CASSIANO DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006287-46.2018.8.11.0002. Vistos. Flávia 

Cassiano de Souza propôs a presente ação de declaração de inexistência 

de débito com tutela antecipada c/c danos morais em face de Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, liminarmente, 

que a requerida se abstenha de proceder com a suspensão do 

fornecimento de energia na unidade consumidora n°. 6/1984145-1, no 

tocante a fatura com vencimento em 30/10/2017, no valor de R$ 2.848,12 

(dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e doze centavos), uma vez que 

entende tratar-se de cobrança indevida. Ainda, requer que seja retirado 

seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Determinada 

a emenda da inicial no Id. 14294655, manifestou-se no Id. 14603655. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

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, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento da fatura com 

vencimento em 30/10/2017, no valor de R$ 2.848,12 (dois mil oitocentos e 

quarenta e oito reais e doze centavos) (Id. 14603676), ao passo que nos 

meses de maio/2017 a abril/2018, a exceção da fatura ora questionada, o 

maior valor apresentado foi de R$ 300,23 (trezentos reais e vinte e três 

centavos), conforme histórico no Id. 14292751, corroborando a narrativa 

tecida na exordial. Destarte, considerando a discussão dos referidos 

débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária 

requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do 

fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor 

realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia 

é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

perigo de dano, pelo próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, bem 

este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da 

pessoa humana. De outro lado, no tocante a pretensão de exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

entendo que a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 14292373, 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. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida 

intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da respectiva unidade consumidora em relação à fatura 

questionada, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código 

de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. Outrossim, 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$ 2.848,12 (dois mil oitocentos e 

quarenta e oito reais e doze centavos), no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 
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inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03/10/2018, 

às 15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Intime-se a parte autora pessoalmente, uma vez que representada 

pela Defensoria Pública. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000167-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Requerente para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001548-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FELIPE DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003599-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PATRICIA KROTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001657-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARINEU JOSE CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005439-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DO CARMO GARCIA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que venham, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENOIR FELIPE BACHINSKI (AUTOR)

IVANI ORLANDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT0006953A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003490-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANER CABRAL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005943-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA STEHLGENS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

DAVID STEHLGENS ROSA OAB - 023.281.421-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004091-40.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR MANOEL DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para apresentar impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005604-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CARLA KOCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000704-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006178-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. I. D. S. (REQUERENTE)

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO (REQUERENTE)

INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO OAB - 865.734.891-87 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIZON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº1006178-66.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MOARAIS POR ATO ILÍCITO proposta por ROSINETE FRANCISCO DOS 

SANTOS INACIO, INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS e ISIS LUANE 

INACIO DOS SANTOS devidamente representada por sua genitora, em 

desfavor de FRIZON TRANSPORTES LTDA- ME e BRADESCO SEGUROS 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da demanda, 

as partes firmaram acordo (ID. 14399616), pugnando por sua 

homologação e renunciando do prazo recursal. O representante do 

Ministério Público apresentou parecer favorável a homologação do acordo 

celebrado entre as partes (ID. 14546647). Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados 

no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 

Desse modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste 

combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC. Com a comprovação de depósito dos valores 

acordados. Expeçam-se os respectivos alvarás de forma individualizada, 

na respectiva cota parte dos interessados conforme ajustado Id. 

14399616, em relação a requerente ISIS LUANE INACIO DOS SANTOS, 

deverão ser apresentados dados bancários/conta poupança em seu nome 

para a posterior liberação dos valores. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários 

advocatícios, conforme ajustado. Ciência ao Ministério Público. Diante da 

desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

08 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005713-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que venham, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001053-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON GUSMAO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001734-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORLI FRANCISCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0017534A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334384 Nr: 2927-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO ZAMPIERI NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:MT 12.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Reivindicatória proposta pelo Adolfo 

Zampieri Neto em desfavor de Jonas Gonçalves Rodrigues, Vieram os 

autos conclusos.É o cumpre relatar. Fundamento e devido.Inicialmente, 

considerando o artigo 14 do NCPC, o qual determina a aplicação imediata 

do novo códex, passo a análise do presente feito sob a égide das 

inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil promulgado no ano 

de 2015.Considerando a preliminar arguida pelo requerido de ilegitimidade 

passiva, sob alegação de não possuir a posse, haja vista que, era o 

arrendatário do imóvel indicando o arrendador às fls. 51-v, por ora 

postergo análise da preliminar.Assim, considerando que o requerido arguiu 

a sua ilegitimidade e realizou a indicação precisa do sujeito passivo, e, não 

tendo sido oportunizado ao autor para manifestar quanto o sujeito indicado 

para figurar no polo passivo.De acordo com o artigo 339 do NCPC, 

vejamos:“Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar 

o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver 

conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de 

indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.§ 1o O 

autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à 

alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, 

ainda, o parágrafo único do art. 338.§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o 

autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte 

passivo, o sujeito indicado pelo réu.”Sendo assim, determino a intimação 

do autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se se aceita 

ou não a indicação do sujeito no polo passivo, nos termos do artigo 339, 

NCPC.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422192 Nr: 23160-46.2015.811.0002

 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: VALDECINA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LOURENÇO BOABAID, LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA 

SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, LEILA 

MARIA BOABAID LEVI, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, WALTER 

NUNES DA SILVA BOABAID, ANA PAULA, ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398858 Nr: 10720-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda 

e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a empresa requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais)..à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela Requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Assim, condeno a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, 

que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com 

fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503089 Nr: 15371-25.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIMENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

SIDERÚRGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.J.D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:MT 4.632

 Vistos em correição.

Intime-se o Embargado para, manifestar, no prazo lgal.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 237092 Nr: 16935-20.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDMILLA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA, 

SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMABILIÁRIA VÁRZEA GRANDE SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilmar de Arruda Campos - 

OAB:8195-A/MT, FLAVIO LOPES FERRAZ - OAB:148100/SP

 Vistos, em correição.

Ludmila Monteiro ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de 

Parcelas Pagas c/c Reparação de Danos Materiais e Morais em face de 

Rodobens Negócios Imobiliários Ltda e Sistema Facil Incorporadora 

Imobiliária Varzea Grande Spe Ltda., todos qualificados, sob os 

argumentos apostos na inicial. (fls. 08/33)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 592/597 

requerendo seja o mesmo homologado, bem como, a extinção do 

processo.

Relatado o necessário. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448198 Nr: 11007-44.2016.811.0002

 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: SUELLE SANTOS AGUIRRE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI MARIA RONDON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Fernando Correa 

Ribeiro - OAB:MT 7.991, MÁRCIO RONDON SILVA - OAB:OAB/MG 

107060

 INTIMAÇÃO da requerida/reconvinte a emendar a reconvenção, 

providenciando sua regularização, nos termos do art. 321 do CPC, 

principalmente procedendo ao recolhimento das custas, sob pena do 

indeferimento do pedido reconvencional,no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438232 Nr: 5841-31.2016.811.0002

 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: EDER CARLOS DOS SANTOS FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc.

À vista dos pedidos de esclarecimento quanto laudo pericial formulado 

pela requerida às fls. 92/93, intime-se o perito para manifestar 

esclarecendo se a lesão da mão esquerda do autor limita-se em qual 

percentual, se houve perda ou não de mobilidade, e, se houve caso de 

sequelas residuais, no prazo de 10 (dias).

Após, intimem-se as partes para manifestarem em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310518 Nr: 6587-98.2013.811.0002

 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: AMAURILIO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A-MT

 INTIMAÇÃO do Autor para manifestar acerca da Petição de fls. 174/181, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006178-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. I. D. S. (REQUERENTE)

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO (REQUERENTE)

INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO OAB - 865.734.891-87 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIZON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº1006178-66.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MOARAIS POR ATO ILÍCITO proposta por ROSINETE FRANCISCO DOS 

SANTOS INACIO, INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS e ISIS LUANE 

INACIO DOS SANTOS devidamente representada por sua genitora, em 

desfavor de FRIZON TRANSPORTES LTDA- ME e BRADESCO SEGUROS 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da demanda, 

as partes firmaram acordo (ID. 14399616), pugnando por sua 

homologação e renunciando do prazo recursal. O representante do 

Ministério Público apresentou parecer favorável a homologação do acordo 

celebrado entre as partes (ID. 14546647). Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados 

no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 

Desse modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste 

combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC. Com a comprovação de depósito dos valores 

acordados. Expeçam-se os respectivos alvarás de forma individualizada, 

na respectiva cota parte dos interessados conforme ajustado Id. 

14399616, em relação a requerente ISIS LUANE INACIO DOS SANTOS, 

deverão ser apresentados dados bancários/conta poupança em seu nome 

para a posterior liberação dos valores. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários 

advocatícios, conforme ajustado. Ciência ao Ministério Público. Diante da 

desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

08 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004261-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VASCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 8 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 448976 Nr: 11388-52.2016.811.0002

 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 

procedente, em parte, o pedido formulado nos presentes embargos à 

execução de sentença a fim de reduzir a multa para R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) e, por consequência, extinguindo o feito com resolução de 
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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$ 2.000,00 (dois mil 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.: 438062 Nr: 5732-17.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE PRÓSPERO AMUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Desentranhe-se e restitua-se a seu subscritor a petição de fls. 197-203, 

por ser de autos diversos.

Após, intime-se as partes para manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245973 Nr: 6257-09.2010.811.0002

 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: AMÉRICO ROSÁRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

À fl. 173, a parte Autora informa que a Autarquia Ré não cumpriu a 

conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme 

acordado à fl. 115-v.

Feito o registro. Intime-se a Gerência Executiva do INSS de Cuiabá, para 

as providências cabíveis no tocante ao acordado, no prazo improrrogável 

de 10 (dez) dias, comprovando nos autos mediante documentos, sob pena 

das sanções civis (multa prevista nos arts. 14, § único, 461 e 461-A, do 

CPC, improbidade administrativa - art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92) e penais 

(caracterização de crime de obediência - art. 330, do CP - ou prevaricação 

- art. 319, do CP) e administrativas, sem prejuízo de pedido de intervenção 

federal - art. 34, inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT.

Servirá a presente como mandado e ofício, devendo ser cumprida pela 

própria parte Interessada, juntando aos autos cópia do protocolo junto ao 

órgão responsável no prazo de 48 horas.

Lado outro, ciência às partes do retorno dos autos. Em caso de 

prosseguimento, a parte interessada deverá peticionar o cumprimento de 

sentença. Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, os autos serão 

arquivados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 443727 Nr: 8676-89.2016.811.0002

 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: EDEZIO DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na presente ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento de: 1) - 

férias integrais acrescidas de 1/3 dos períodos 2011/2012 e 2012/2013; 2) 

- férias proporcionais acrescidas de 1/3 do período de 20/02/2013 à 

23/08/2013, observada a prescrição quinquenal. Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 329389 Nr: 25704-75.2013.811.0002

 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): EFICAZ CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação 

da parte, determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório 

estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261124 Nr: 1923-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERNARDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974/O

 Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem 

sucumbência, por se tratar de mero incidente processual. Por outro lado, 

declaro a extinção parcial da presente execução fiscal referente à 

inscrição imobiliária nº 301.093.0690.0001.06.001 (exercícios 2006, 2007 

e 2009) em consonância com os artigos 924, inciso II e 925 ambos do 

Novo Código de Processo Civil, conforme informado pela parte Exequente 

às fls. 54/55.Quanto ao prosseguimento do feito em relação aos débitos 

remanescentes, intime-se a parte Exequente para manifestar no 

prosseguimento.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 375415 Nr: 23344-36.2014.811.0002

 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): CARDANS FORÇA MAXIMA LTDA, JORGE 

ALOISIO JARDIM DOS SANTOS, ALEXANDRE SIMOES DOS SANTOS, 

KARINE SIMÕES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação 

da parte, determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório 

estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).Intime-se e Cumpra-se.
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001575-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cobrança e Arrecadação Eder Silva Lourenço 

(IMPETRADO)

Superintendente da Receita Atila Alves Coli Cardoso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos 1001575-81.2016.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Gincovgd Alfa Incorporações Ltda Impetrados: Coordenador de Cobrança 

e Arrecadação e Superintendente da Receita da Secretaria Municipal de 

Gestão Fazendária de Várzea Grande Visto. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por GINCOVDG ALFA 

INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos, contra ato considerado ilegal e abusivo praticado 

pelo COORDENADOR DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO, Senhor Eder 

Silva Lourenço, e pelo SUPERINTENDENTE DA RECEITA, Senhor Átila 

Alves Coli Cardoso, ambos vinculados à Secretaria Municipal de Gestão 

Fazendária de Várzea Grande, ato esse materializado no parecer exarado 

no Processo Administrativo GESPRO n. 361.230 e nos documentos de 

arrecadação municipal n. 980972000108104160 e 980972000108104210, 

por meio dos quais os impetrados agruparam o IPTU de lotes 

individualizados em uma única guia, desconsiderando a individualização 

das propriedades; e no condicionamento da liberação das guias de 

pagamento do ITBI ao pagamento dos débitos de IPTU. A impetrante alega 

ter como objeto a construção de edifícios, incorporação de 

empreendimentos imobiliários, outras obras de engenharia civil e compra e 

venda de imóveis, tendo projetado e executado as obras de infraestrutura 

do loteamento denominado Florais da Mata, constituído por 645 

(seiscentos e quarenta e cinco) unidades, todas individualizadas no 

cartório de registro e no cadastro imobiliário do Município, conforme 

matrícula 85.828 e relação de imóveis expedida pela Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande, esclarecendo que aproximadamente 300 (trezentos) 

foram comercializados e não mais pertencem à impetrante, 

independentemente do registro no cartório de imóveis, cuja obrigação 

recai sobre o comprador, todavia, ainda assim, recebeu a Notificação de 

Débitos de IPTU relativos ao exercício financeiro de 2014 e 2015 de forma 

unificada, em um único Documento de Arrecadação Municipal para cada 

ano, contendo o valor do imposto incidente sobre a totalidade das 

unidades autônomas do Condomínio Florais da Mata, incluindo os já 

vendidos. Argumenta que, ainda que se possa admitir a impetrante como o 

sujeito passivo do imposto em razão da não alteração do cadastro 

imobiliário, o lançamento do Débito do IPTU não pode jamais ser efetuado 

em sua totalidade, mas sim de forma fracionada à área do imóvel de cada 

unidade autônoma, conforme sustentou em requerimento protocolado na 

Prefeitura Municipal, mas que foi desconsiderado na parecer 

administrativo. Diz que as autoridades impetradas também estão 

vinculando a liberação da guia de pagamento do ITBI, por unidade, ao 

pagamento dos débitos do IPTU, numa conduta de ilegítima sanção política, 

na medida em que a Fazenda Pública dispõe de instrumentos legais 

próprios para a cobrança do tributo, por meio de inscrição em dívida ativa 

e processo de execução fiscal, sem contar que, na prática, impede o 

comprador de escriturar a compra e venda. Transcreve jurisprudência 

relativa ao tema e pede, em sede de liminar, que se determine aos 

impetrados que promovam a individualização do débito relativo ao IPTU em 

dez dias e desvinculem a emissão das guias de pagamento do ITBI do 

pagamento da integralidade do débito do IPTU, além da suspensão do 

débito formalizado pelos DAM n. 980972000108104160 e 

980972000108104210, nos termos do art. 151, IV, do CTN, sob pena de 

multa e crime de desobediência. Junta inúmeros documentos. A liminar foi 

parcialmente deferida, porém estendida ao total do pedido por força da 

decisão proferida em sede de agravo de instrumento. Foram prestadas as 

informações. O parecer ministerial é pela ausência de interesse do 

Ministério Público. É o relatório. Decido. Conforme restou assinalado na 

decisão de concessão parcial da liminar, cabe frisar, em primeiro lugar, 

que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, “Contribuinte do 

imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título.” Desse modo, mormente por não ter ocorrido a 

alteração do cadastro imobiliário, apesar de terem sido vendidos vários 

lotes do empreendimento imobiliário Florais da Mata, conforme admite a 

própria impetrante, não age com ilegalidade ou abuso a Administração 

Pública Municipal quando direciona a cobrança do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana àquele que ainda figura no 

cadastro imobiliário municipal e na matrícula do imóvel como o proprietário, 

independentemente de estar, hipoteticamente, ciente da posse do bem por 

terceira pessoa, uma vez que pode optar, nesse caso, sobre a quem 

dirigir a cobrança, conforme a jurisprudência: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NÃO EXCLUÍDA 

PELA EXISTÊNCIA DE POSSUIDOR APTO A SOFRER A INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO. 1. "Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do 

domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade 

administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento 

de arrecadação." (STJ – REsp 927.275/SP, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, 1ª Turma, DJ de 30/4/2007). “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. "A existência de 

possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a 

exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do titular do 

domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis)" (STJ –REsp 761088/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 

DJ de 7.11.2005) Nesse sentido: STJ – REsp 712.998/RJ, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 08/02/2008 p. 640. 

Anotou-se na primeira decisão lançada que, pela mesma razão, ou seja, 

por não ter havido, ainda, o registro dos imóveis em nome dos 

compradores, não se formalizando, assim, a transferência jurídica e legal 

da propriedade dos lotes tidos como já vendidos, vez que não 

comprovadas essas vendas, não há falar em ilegalidade ou abuso da 

Administração Pública quando esta efetua o lançamento do débito do IPTU 

em sua totalidade, sem individualização por lote, uma vez que a 

individualização constante da matrícula 85.828 não identifica as pessoas 

supostamente responsáveis pelo recolhimento do tributo, não tendo a 

impetrante providenciado essa identificação capaz de justificar a 

individualização pretendida, conforme frisado, aliás, no parecer 

administrativo, onde se afirma não haver “como atribuir a responsabilidade 

tributária à pessoa diversa do contribuinte”. Neste ponto, a impetrante 

obteve a antecipação da tutela recursal pela via do agravo de instrumento. 

A autoridade impetrada conseguiu demonstrar, todavia, por meio das 

informações prestadas nos autos, que a questionada totalização do valor 

do imposto em uma única guia se deu tão somente com a intenção de 

viabilizar o pagamento em uma só prestação e com desconto, conforme é 

de praxe nas emissões de boletos de cobrança do IPTU, de modo que o 

não pagamento no prazo assinalado representa apenas uma opção da 

impetrante de não fazer uso do desconto ofertado pela Administração 

Municipal. Assim, retornam as dívidas do imposto às respectivas 

inscrições individuais, merecendo relevo, em prol da compreensão de ter 

agido, a Administração Pública Municipal, com postura correta, a alegação 

de que sempre esteve à disposição da impetrante a expedição de boletos 

individuais, só não expedidos anteriormente para se evitar o desperdício, 

uma vez que seriam 645 ou 345 boletos individuais, conforme as 

situações dos imóveis, entre os ainda não comercializados e os já 

vendidos. A afirmação da autoridade impetrada, diante da não 

comprovação de resistência ao pagamento em boletos individualizados, é 

de prevalecer, notadamente por se tratar de mandado de segurança, onde 

não cabe dilação probatória. Afirmou-se na ocasião primeira que folga 

constatar nos autos terem agido, os impetrados, de forma contrária à lei e 

com abuso de poder ao vincularem a expedição da guia de pagamento do 

ITBI à quitação dos débitos do IPTU, principalmente pela postura de 

englobamento deste último imposto e de direcioná-lo à 

impetrante/proprietária, dificultando, pois, além do mais, o próprio 

recolhimento daquele primeiro, normalmente a cargo do comprador. Afinal, 

a lei faculta ao Fisco a inscrição dos débitos em dívida ativa e a sua 

consequente execução fiscal, consoante posição jurisprudencial pacífica 

em nosso Tribunal: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO – VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO 

DE ITBI A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES – 
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IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE 

IPTU - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO 

DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança do débito fiscal 

deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de 

recolhimento da guia de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes 

de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento 

do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso 

concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, 

constitucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXII da CF). Havendo meio 

legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, é vedada qualquer 

forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na realização desta 

cobrança” (TJMT - ReeNec 53867/2014 – Des. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho – 4ª Câmara Cível – 10/02/2015 – publicado no DJE 23/02/2015) 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

VINCULAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IPTU INADIMPLIDO AO 

PAGAMENTO DO ITBI - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DOS CRÉDITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA. A Administração 

Pública não pode, a pretexto de cobrar seus créditos, vincular o 

recolhimento de um imposto ao pagamento de outro tributo, sob pena de 

gritante violação ao Princípio do Devido Processo Legal. A Execução 

Fiscal é o meio legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, 

sendo vedada qualquer forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na 

realização desta cobrança” (TJMT – ReeNec 42316/2005 – Des. Maria 

Helena Gargaglione Póvoas – 2ª Câmara Cível – 21/06/2006 publicado no 

DJE 06/07/2006) Contudo, na mesma linha de entendimento até aqui 

desenvolvida, a negativa da autoridade impetrada da alegada conduta de 

vinculação da expedição de guias individuais ao pagamento do tributo a 

um só tempo, somada à demonstração de que a guia única fora expedida 

com o claro propósito de conferir à devedora do imposto a alternativa de 

pagar em uma só prestação, o que é comum em se tratando de IPTU, como 

qualquer pessoa do povo pode atestar, conduz à verificação de que não 

se está aqui diante de um quadro de violação a direito líquido e certo. Esse 

cenário de afirmada e demonstrada possibilidade de expedição individual 

dos boletos relativos ao IPTU, diferentemente do sustentado pela 

impetrante, derruba a afirmação lançada na peça de ingresso de que os 

adquirentes dos lotes da impetrante estão impossibilitados de efetuar a 

transferência de titularidade dos imóveis ante a negativa de liberação da 

guia de pagamento do ITBI enquanto existirem débitos de IPTU, o que 

poderia provocar um desencadeamento de rescisões contratuais em 

massa e de demandas judiciais, sem contar o manifesto prejuízo para a 

própria arrecadação municipal. Diante do exposto, denego a segurança, 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a impetrante 

nas custas processuais 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 e 

anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 18 de julho de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009530-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, impetrou Mandado de Segurança contra atos do 

PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT 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 30.4.2002, exercendo o cargo de Professora, conforme 

termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. 

Esclareceu que o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal são regidos pelas Leis 3.797/2012 e 4.007/2014 e, com base na 

referida legislação, possui direito à progressão funcional, tendo em vista já 

possuir tempo suficiente e habilitação para ocupar o nível 5, classe C. 

Disse ter pleiteado administrativamente o seu enquadramento em 

5.10.2017, porém o pedido sequer foi analisado, omissão que lhe vem 

causando prejuízo profissional e financeiro. Por essa razão, pugnou, em 

sede liminar, fosse as autoridades coatoras compelidas a realizar o seu 

enquadramento na classe C, nível 5 e, no mérito, a confirmação da liminar, 

bem como o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos à data em 

que foi cometida a ilegalidade. Juntou documentos. O pedido liminar foi 

indeferido (Id. 11290124). Notificado, o ente público municipal alegou 

apenas a inadequação da via eleita, pugnando pela denegação da 

segurança (Id. 11811532). Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

favorável à concessão da segurança (Id. 14176679). 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, cumprindo salientar, inicialmente, que a alegação 

do impetrado de que o pedido administrativo ainda não foi decidido não 

merece guarida, tendo em vista que sequer foi juntada aos autos cópia do 

referido procedimento. Quando mérito, impende destacar que a questão a 

ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do apontado 

direito da impetrante de obter a progressão na carreira de professor da 

rede municipal de ensino de Várzea Grande, 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. 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 do professor 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 
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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. 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. No caso dos autos, contudo, 

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. Mesmo porque 

consta da lei, como visto acima, que, 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 
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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), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora/impetrante no 

serviço público (30.4.2002) restou devidamente comprovada nos autos, 

por meio das fichas financeiras Id. 11237199. Assim, tendo a servidora 

sido admitida em 30.4.2002, alcançando 3 anos de serviço em 30.4.2005, 

3 anos em 30.4.2008, e 3 anos em 30.4.2011 e, por fim, 3 anos em 

30.4.2014, faz ela jus ao enquadramento no Nível 5, exatamente como 

pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim 

de conceder a segurança à impetrante Gislayne Suzi Mendes de Souza 

Silva, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional da 

servidora, promovendo-a para a Classe C, Nível 5, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Leis ns. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em 

julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das 

diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do 

trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo 

terceiro salário, 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]. Deixo de condenar os 

impetrados nas custas e nos honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. 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, remetam-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. [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. GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, impetrou Mandado de Segurança contra atos do 

PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT 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 30.4.2002, exercendo o cargo de Professora, conforme 

termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. 

Esclareceu que o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal são regidos pelas Leis 3.797/2012 e 4.007/2014 e, com base na 

referida legislação, possui direito à progressão funcional, tendo em vista já 

possuir tempo suficiente e habilitação para ocupar o nível 5, classe C. 

Disse ter pleiteado administrativamente o seu enquadramento em 

5.10.2017, porém o pedido sequer foi analisado, omissão que lhe vem 

causando prejuízo profissional e financeiro. Por essa razão, pugnou, em 

sede liminar, fosse as autoridades coatoras compelidas a realizar o seu 

enquadramento na classe C, nível 5 e, no mérito, a confirmação da liminar, 

bem como o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos à data em 

que foi cometida a ilegalidade. Juntou documentos. O pedido liminar foi 

indeferido (Id. 11290124). Notificado, o ente público municipal alegou 

apenas a inadequação da via eleita, pugnando pela denegação da 

segurança (Id. 11811532). Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

favorável à concessão da segurança (Id. 14176679). 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, cumprindo salientar, inicialmente, que a alegação 

do impetrado de que o pedido administrativo ainda não foi decidido não 

merece guarida, tendo em vista que sequer foi juntada aos autos cópia do 

referido procedimento. Quando mérito, impende destacar que a questão a 

ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do apontado 

direito da impetrante de obter a progressão na carreira de professor da 

rede municipal de ensino de Várzea Grande, 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. 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 
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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 do professor 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. 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. No caso dos autos, contudo, 

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. Mesmo porque 

consta da lei, como visto acima, que, 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 
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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), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora/impetrante no 

serviço público (30.4.2002) restou devidamente comprovada nos autos, 

por meio das fichas financeiras Id. 11237199. Assim, tendo a servidora 

sido admitida em 30.4.2002, alcançando 3 anos de serviço em 30.4.2005, 

3 anos em 30.4.2008, e 3 anos em 30.4.2011 e, por fim, 3 anos em 

30.4.2014, faz ela jus ao enquadramento no Nível 5, exatamente como 

pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim 

de conceder a segurança à impetrante Gislayne Suzi Mendes de Souza 

Silva, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional da 

servidora, promovendo-a para a Classe C, Nível 5, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Leis ns. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em 

julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das 

diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do 

trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo 

terceiro salário, 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]. Deixo de condenar os 

impetrados nas custas e nos honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. 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, remetam-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. [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. ABIGAIL RITA PEREIRA DE PAULA CORRÊA, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de Obrigação de Fazer de 

Enquadramento Funcional e Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de Professor 

Nível Superior– 25h, desde 23.4.2012, conforme documentos juntados aos 

autos. Diz que atualmente está enquadrada no nível 1, classe B, com 

salário de R$ 1.360,31 (um mil, trezentos e sessenta reais e trinta e um 

centavos) quando, na realidade, deveria estar percebendo salário de R$ 

2.003,74 (dois mil, três reais e setenta e quatro centavos) desde fevereiro 

de 2013, quando da entrada em vigor da Lei n. 3.797/2012. Alega, ainda, 

que, com a entrada em vigor da Lei n. 4.007/2014, deveria ter sido elevada 

para o nível 2, classe C, percebendo salário compatível com a sua 

colocação e com a legislação vigente em cada período. Pede, pois, a 

procedência do pleito, a fim de que o réu seja condenado a proceder o 

seu enquadramento no nível 2, classe B, com o pagamento das diferenças 

salariais correspondentes com seus reflexos. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Citado, o Município de Várzea Grande diz que deve ser 

aplicada a modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, em conjunto como RE 870.947/SE no que se refere aos índices 

de juros e correção monetária, pugnando, ao final, pela improcedência 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, 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 
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direito da requerente de ser elevada nos níveis, no cargo de Professor da 

rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. 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: (...) 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. 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. No caso dos autos, contudo, 

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. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, 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 
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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), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(2.5.2012) restou devidamente comprovada nos autos por meio de suas 

fichas financeiras e do termo de posse contido no Id. n. 11625587. Assim, 

tendo a servidora sido admitida em 2.5.2012 (nível I), ao alcançar 3 anos 

em 2.5.2015, ela passou a fazer jus ao enquadramento no nível 2 como 

pretendido, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. De igual modo, a autora 

deve ser elevada para a classe B, pois além de contar com tempo 

necessário na classe anterior (A), ela possui licenciatura em Pedagogia e 

concluiu curso de especialização em “Educação Especial”, segundo se 

infere dos certificados contidos no Id. n. 11625587. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar 

que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora 

Abigail Rita Pereira de Paula Corrêa para o nível II, classe B, a partir de 

2.5.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, 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]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do 

STJ). 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 à parte autora para execução da sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

Vistos. ABIGAIL RITA PEREIRA DE PAULA CORRÊA, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de Obrigação de Fazer de 

Enquadramento Funcional e Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de Professor 

Nível Superior– 25h, desde 23.4.2012, conforme documentos juntados aos 

autos. Diz que atualmente está enquadrada no nível 1, classe B, com 

salário de R$ 1.360,31 (um mil, trezentos e sessenta reais e trinta e um 

centavos) quando, na realidade, deveria estar percebendo salário de R$ 

2.003,74 (dois mil, três reais e setenta e quatro centavos) desde fevereiro 

de 2013, quando da entrada em vigor da Lei n. 3.797/2012. Alega, ainda, 

que, com a entrada em vigor da Lei n. 4.007/2014, deveria ter sido elevada 

para o nível 2, classe C, percebendo salário compatível com a sua 

colocação e com a legislação vigente em cada período. Pede, pois, a 

procedência do pleito, a fim de que o réu seja condenado a proceder o 

seu enquadramento no nível 2, classe B, com o pagamento das diferenças 

salariais correspondentes com seus reflexos. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Citado, o Município de Várzea Grande diz que deve ser 

aplicada a modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, em conjunto como RE 870.947/SE no que se refere aos índices 

de juros e correção monetária, pugnando, ao final, pela improcedência 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, 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 nos níveis, no cargo de Professor da 

rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. 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: (...) 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. 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. No caso dos autos, contudo, 

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. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, 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 
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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 

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), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(2.5.2012) restou devidamente comprovada nos autos por meio de suas 

fichas financeiras e do termo de posse contido no Id. n. 11625587. Assim, 

tendo a servidora sido admitida em 2.5.2012 (nível I), ao alcançar 3 anos 

em 2.5.2015, ela passou a fazer jus ao enquadramento no nível 2 como 

pretendido, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. De igual modo, a autora 

deve ser elevada para a classe B, pois além de contar com tempo 

necessário na classe anterior (A), ela possui licenciatura em Pedagogia e 

concluiu curso de especialização em “Educação Especial”, segundo se 

infere dos certificados contidos no Id. n. 11625587. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar 

que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora 

Abigail Rita Pereira de Paula Corrêa para o nível II, classe B, a partir de 

2.5.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, 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 
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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]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do 

STJ). 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL RITA PEREIRA DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

Vistos. ABIGAIL RITA PEREIRA DE PAULA CORRÊA, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de Obrigação de Fazer de 

Enquadramento Funcional e Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de Professor 

Nível Superior– 25h, desde 23.4.2012, conforme documentos juntados aos 

autos. Diz que atualmente está enquadrada no nível 1, classe B, com 

salário de R$ 1.360,31 (um mil, trezentos e sessenta reais e trinta e um 

centavos) quando, na realidade, deveria estar percebendo salário de R$ 

2.003,74 (dois mil, três reais e setenta e quatro centavos) desde fevereiro 

de 2013, quando da entrada em vigor da Lei n. 3.797/2012. Alega, ainda, 

que, com a entrada em vigor da Lei n. 4.007/2014, deveria ter sido elevada 

para o nível 2, classe C, percebendo salário compatível com a sua 

colocação e com a legislação vigente em cada período. Pede, pois, a 

procedência do pleito, a fim de que o réu seja condenado a proceder o 

seu enquadramento no nível 2, classe B, com o pagamento das diferenças 

salariais correspondentes com seus reflexos. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Citado, o Município de Várzea Grande diz que deve ser 

aplicada a modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, em conjunto como RE 870.947/SE no que se refere aos índices 

de juros e correção monetária, pugnando, ao final, pela improcedência 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, 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 nos níveis, no cargo de Professor da 

rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. 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) 
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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. 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. No caso dos autos, contudo, 

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. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, 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 
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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), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(2.5.2012) restou devidamente comprovada nos autos por meio de suas 

fichas financeiras e do termo de posse contido no Id. n. 11625587. Assim, 

tendo a servidora sido admitida em 2.5.2012 (nível I), ao alcançar 3 anos 

em 2.5.2015, ela passou a fazer jus ao enquadramento no nível 2 como 

pretendido, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. De igual modo, a autora 

deve ser elevada para a classe B, pois além de contar com tempo 

necessário na classe anterior (A), ela possui licenciatura em Pedagogia e 

concluiu curso de especialização em “Educação Especial”, segundo se 

infere dos certificados contidos no Id. n. 11625587. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar 

que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora 

Abigail Rita Pereira de Paula Corrêa para o nível II, classe B, a partir de 

2.5.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, 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]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do 

STJ). 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003348-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELNI MARIA SANTANA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. ELNI MARIA SANTANA MONTEIRO, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes 

de Promoção Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer 

aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, 

ocupando o cargo de Professor Nível Superior– 25h, conforme 

documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento no nível 2 partir de 2005, nível 3 a partir de 2008, nível 4 a 

partir de 2011, nível 5 a partir de 2014 e nível 6 a partir de 2017. Diz que 

por pertencer ao magistério faz jus à progressão sob a forma de 

promoção nas classes determinada nos artigo 19 de 23 da Lei Municipal n. 

3.797/2012, o que, todavia, não foi feito pelo réu, o que lhe vem causando 

prejuízo, tendo em vista que seus vencimentos vêm sendo pagos em valor 

inferior ao que lhe é devido. Alega, ainda, que, com a entrada em vigor da 

Lei n. 4.007/2014, deveria ter sido elevada para o nível 2, classe C, 

percebendo salário compatível com a sua colocação e com a legislação 

vigente em cada período. Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de que 

o réu seja condenado a proceder o seu enquadramento, bem como a 

pagar as diferenças salariais correspondentes com seus reflexos, 

referente aos 5 anos que antecedem à propositura da ação. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Citado, o Município de Várzea Grande diz 

que a autora não faz jus ao enquadramento pretendido, uma vez a 

legislação municipal exige, para a promoção, o interstício de três anos de 

efetivo exercício em cada classe e, por isso, tendo ela sido enquadrada 

no nível 3, classe C, 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 nos níveis, no 

cargo de Professor da rede pública municipal, nos termos previstos nas 

Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. 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 
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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. 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. No caso dos autos, contudo, 

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. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, 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 
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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), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(30.4.2002) restou devidamente comprovada nos autos por meio de da 

vida funcional contida no Id. n. 12933384. Assim, tendo a servidora sido 

admitida em 30.4.2002 (nível I), ela alcançou 3 anos de serviço em 

30.4.2005 (nível II), mais 3 anos em 30.4.2008 (III), mais 3 anos em 

30.4.2011 (IV) e por fim, mais 3 anos em 30.4.2014 (V), de modo que faz 

jus ao enquadramento pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, 

a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo 

a servidora Elni Santana Monteiro para o nível 2, partir de 30.4.2005, nível 

3 a partir de 30.4.2008, para o nível 4 a partir de 30.4.2011, para o nível 5 

a partir de 30.4.2014 para o nível 6 a partir de 30.4.2017, sem prejuízo de 

futuras promoções, mantendo-a na classe B, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, 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]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do 

STJ). 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 à parte autora para execução da sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004554-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA (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, Redesigno a perícia médica para o dia 27 de setembro de 2018, a 

partir das 13h30min, nos moldes já ordenados no despacho de Id. 

4145397, tendo em vista a justificativa da ausência do autor na perícia 

médica anteriormente agendada (Id. 13949249). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005181-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Ante a verificação na atual fase processual de que a parte autora 

não instruiu o pleito com qualquer documento atestando a sua vinculação 

ao ente público municipal, consistindo os documentos juntados ao feito em 

apenas diplomas universitários e holerite, converto o julgamento em 

diligência, determinando novamente sua intimação para que traga aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sua ficha funcional constando sua 

referida vinculação. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005181-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Ante a verificação na atual fase processual de que a parte autora 
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não instruiu o pleito com qualquer documento atestando a sua vinculação 

ao ente público municipal, consistindo os documentos juntados ao feito em 

apenas diplomas universitários e holerite, converto o julgamento em 

diligência, determinando novamente sua intimação para que traga aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sua ficha funcional constando sua 

referida vinculação. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005479-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL RODRIGUES DA VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Verificando-se, apenas agora, que a procuração constante nos 

autos é de pessoa alheia ao processo, com fulcro no art. 370 do Código 

de Processo Civil, converto o julgamento em diligência e determino seja 

intimada para regularizar o impasse, no prazo de 15 dias (art. 320-321, 

CPC), sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

20 DIAS Dados do Processo: Processo: 1002021-84.2016.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Partes do processo: Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) parte autora e ou seu representante legal AUTOR: ODILIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, viúva, aposentada, portador da cédula de 

identificação RG 662.790, inscrito no CPF/MT 411.905.801-87. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que a parte autora ou seu 

representante legal junte aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, cópia de 

eventual certidão de óbito em nome de Odilia de Oliveira, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, c/c §1º, ambos do CPC. 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, ELIZANGELA PEREIRA LEITE COSTA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 8 de 

agosto de 2018. Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007301-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK BRUNO SOUZA CAMPOS (AUTOR)

FRANK JUNIO SOUZA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre os documentos carreados pelo Estado de Mato Grosso aos autos, 

nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA SILVA (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, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre os documentos carreados pelo réu aos autos, nos termos do art. 

437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003328-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYGRA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003328-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYGRA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001092-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. ANDRÉ FERREIRA LEMES DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, impetrou “Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato 

ilegal emanado do DIRETOR DO 5º CIRETRAN – DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser proprietário 

do veículo GM/Vectra Hetch 4p GT, Placa NPC 8819/MT, chassi 

9BGAJ48W09B210855, e que ao tentar proceder ao licenciamento 

obrigatório de seu veículo foi impedido 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, a 

ausência de prova pré-constituída do direito alegado, a sua ilegitimidade 

passiva e a incompetência da justiça estadual, já que as multas foram 

cometidas em outras unidades da federação. No mérito, diz não constar 

nos autos prova conclusiva de que o impetrante não foi notificado das 

multas, pugnando pela denegação da segurança. As informações vieram 

acompanhadas de documentos. O Ministério Público foi favorável à 
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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, que o ato apontado como ilegal diz respeito ao licenciamento, 

mais especificamente ao condicionamento dessa providência ao prévio 

pagamento de multas existentes e não às multas propriamente ditas, de 

modo que não há falar em inadequação da via eleita, em ilegitimidade 

passiva ou em incompetência da justiça estadual para processar o feito, 

pois não importa onde as infrações ocorreram, já que o veículo é 

licenciado neste Estado. Quanto à alegada inadequação da via eleita, cabe 

assinalar que a razão também não está com o impetrado, pois o 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 que acompanham a inicial. 

Do mérito – Feita tais ponderações, cumpre analisar a ilegalidade ou não 

do ato aqui apontado como coator, considerando a afirmação do 

impetrante de que não fora devidamente notificado 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, o 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 do 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 o infrator não foi notificado 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 André Ferreira Lemes 

da Silva contra o Diretor 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001092-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. ANDRÉ FERREIRA LEMES DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, impetrou “Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato 

ilegal emanado do DIRETOR DO 5º CIRETRAN – DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser proprietário 

do veículo GM/Vectra Hetch 4p GT, Placa NPC 8819/MT, chassi 

9BGAJ48W09B210855, e que ao tentar proceder ao licenciamento 

obrigatório de seu veículo foi impedido 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, a 
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ausência de prova pré-constituída do direito alegado, a sua ilegitimidade 

passiva e a incompetência da justiça estadual, já que as multas foram 

cometidas em outras unidades da federação. No mérito, diz não constar 

nos autos prova conclusiva de que o impetrante não foi notificado das 

multas, 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, que o ato apontado como ilegal diz respeito ao licenciamento, 

mais especificamente ao condicionamento dessa providência ao prévio 

pagamento de multas existentes e não às multas propriamente ditas, de 

modo que não há falar em inadequação da via eleita, em ilegitimidade 

passiva ou em incompetência da justiça estadual para processar o feito, 

pois não importa onde as infrações ocorreram, já que o veículo é 

licenciado neste Estado. Quanto à alegada inadequação da via eleita, cabe 

assinalar que a razão também não está com o impetrado, pois o 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 que acompanham a inicial. 

Do mérito – Feita tais ponderações, cumpre analisar a ilegalidade ou não 

do ato aqui apontado como coator, considerando a afirmação do 

impetrante de que não fora devidamente notificado 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, o 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 do 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 o infrator não foi notificado 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 André Ferreira Lemes 

da Silva contra o Diretor 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003336-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA IZABEL CURADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, GONÇALINA IZABEL CURADO COSTA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face 

do MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de 

direito público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 
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princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2012 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na 

contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 26.4.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 26.4.2013 a 26.4.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 
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pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, 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 – 
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CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Gonçalina Izabel Curado Costa em 

face do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar 

este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado 

em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos 

a partir de 26.4.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. 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: 1003336-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA IZABEL CURADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, GONÇALINA IZABEL CURADO COSTA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face 

do MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de 

direito público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2012 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na 

contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração 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 
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defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 26.4.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 26.4.2013 a 26.4.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 
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públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Gonçalina Izabel Curado Costa em 

face do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar 

este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado 

em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos 

a partir de 26.4.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. 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: 1003336-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA IZABEL CURADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, GONÇALINA IZABEL CURADO COSTA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face 

do MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de 

direito público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2012 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na 

contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 26.4.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 26.4.2013 a 26.4.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 636 de 672



competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, 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 
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decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Gonçalina Izabel Curado Costa em 

face do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar 

este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado 

em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos 

a partir de 26.4.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. 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: 1000939-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, MILCA FERRAZ DE CAMPOS, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do MUNICÍPIO 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito público, 

objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à recomposição 

da perda remuneratória dos seus vencimentos em decorrência da 

conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, com o 

consequente pagamento da diferença dessa correção referente aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que com a 

conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores públicos 

tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o princípio 

constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2008 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na 

contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração 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." 
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(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 8.2.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 8.2.2013 a 8.2.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
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julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Milca Ferraz de Campos em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 8.2.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 
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1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000939-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, MILCA FERRAZ DE CAMPOS, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do MUNICÍPIO 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito público, 

objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à recomposição 

da perda remuneratória dos seus vencimentos em decorrência da 

conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, com o 

consequente pagamento da diferença dessa correção referente aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que com a 

conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores públicos 

tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o princípio 

constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2008 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na 

contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

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 8.2.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 8.2.2013 a 8.2.2018. 
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Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, 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 
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Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Milca Ferraz de Campos em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 8.2.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Vistos, MARIA GONÇALINA DE CAMPOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito 

público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2012 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 
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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 12.3.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 12.3.2013 a 12.3.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 
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ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Maria Gonçalina de Campos em face 

do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 12.3.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 
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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: 1001863-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, MARIA GONÇALINA DE CAMPOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito 

público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2012 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

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 
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posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 12.3.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 12.3.2013 a 12.3.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

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 – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103139/8/2018 Página 647 de 672



INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Maria Gonçalina de Campos em face 

do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 12.3.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000933-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EMILIA LEMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ANA EMILIA LEMES CARDOSO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito 

público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2008 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 
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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 8.2.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 8.2.2013 a 8.2.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 
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620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Ana Emilia Lemes Cardoso em face 

do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 8.2.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 
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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: 1000933-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EMILIA LEMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ANA EMILIA LEMES CARDOSO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito 

público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2008 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 
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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 8.2.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 8.2.2013 a 8.2.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

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 
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ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Ana Emilia Lemes Cardoso em face 

do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 8.2.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000933-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EMILIA LEMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ANA EMILIA LEMES CARDOSO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito 

público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que a servidora não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeada em 2008 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ela exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2004, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 
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provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

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 8.2.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 8.2.2013 a 8.2.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 
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tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 
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Remuneratórias (URV) intentada por Ana Emilia Lemes Cardoso em face 

do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 8.2.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 426972 Nr: 25663-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO & CIA LTDA, 

CARNEN LOURDES ESCOBAR MIASHIRO DE ARAÚJO, PATRÍCIA 

MIASHIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458/O

 Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 25-28, ordenando o desbloqueio 

da quantia constritada, assim que vinculado o valor ao processo pela 

secretaria deste juízo, expeça-se o alvará na conta corrente declinada a 

fl. 32, tão logo decorrido o prazo para recurso, conforme § 1º, do art. 1º 

do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 - CNJ. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 413763 Nr: 18792-91.2015.811.0002

 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: LUCI DALVA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a petição 

e documentos de fls. 127/140, no prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006915-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA PEREIRA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006915-35.2018.8.11.0002. AUTOR: ALDERINA PEREIRA AGUIAR RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Diante de um vasto rol de 

documentos, da necessidade de um expert para análise das contas, bem 

como das consequências que advirão de uma decisão favorável, seria, de 

todo, imprudente por parte deste magistrado a concessão da medida 

pretendida, neste momento processual. Assim, pelo exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE LIMINAR pleiteado pela Parte Requerente. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006917-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DO ESPIRITO SANTO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006917-05.2018.8.11.0002. AUTOR: MARLENE DO ESPIRITO SANTO 

ROCHA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Diante de um vasto 

rol de documentos, da necessidade de um expert para análise das contas, 

bem como das consequências que advirão de uma decisão favorável, 

seria, de todo, imprudente por parte deste magistrado a concessão da 

medida pretendida, neste momento processual. Assim, pelo exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR pleiteado pela Parte Requerente. O Novo 

Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa. Intimem-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006864-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA CAVALCANTE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 DESPACHO Processo: 

1006864-24.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: CARLA PATRICIA 

CAVALCANTE SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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 ao Autor, 

para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 7 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006865-09.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIANICE DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 DESPACHO Processo: 

1006865-09.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MARIANICE DA SILVA ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. 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 ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

7 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003139-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI GONZALES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 372855 Nr: 21460-69.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILCE DA CONCEIÇÃO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 307777 Nr: 3717-80.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 205160 Nr: 1145-30.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) JOSÉ ANTÔNIO S. POMPEU CARDOSO, para 

restituir 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.: 331149 Nr: 27437-76.2013.811.0002

 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: JACIMARA ASSIS DE AMORIM E SILVA, CLEONICE 

CLEUZA DA SILVA, MARIZETE DOS SANTOS SILVA, GEIZE APARECIDA 

GUIMARAES CALAZANS DO NASCIMENTO, CELIA FERREIRA DOS 

SANTOS, SORAYA MARIA DOS SANTOS, MARIA BENEDITA DE ALMEIDA 

FILHA, LUCI DALVA DE PINHO, ROSIMEYRE QUEIROZ DA SILVA, 

GONÇALINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.164-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112479 Nr: 8028-27.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. 

SIDERÚRGICOS RONDOMENTAL LTDA, KEILA CATARINA DE PAULA, 

WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL, MATILDE APARECIDA DA CRUZ 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL, Cpf: 

48266728100, Rg: 666.511, Filiação: Gilberto R. Pimentel e Maria Creusa F. 

Pimentel, data de nascimento: 30/01/1972, natural de Osasco-SP, 

separado(a) judicialmente, empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da penhora judicial do veículo placa KAM3760 MT, 

marca/modelo GM/CELTA 3 PORTAS, de propriedade da parte executada.

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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80781 Nr: 3267-21.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIVAG, R. DE SOUZA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUBPROCURADOR GERAL 

FISCAL - OAB:SPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. DE SOUZA ARAUJO, Cpf: 

32742002120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da penhora judicial do veículo placa JYF6954 MT, 

marca/modelo HONDA/CB 450 CUSTOM, e do veículo placa JZI0795 MT , 

marca/modelo REB/CANCAO TUCANO,de propriedade da parte executada.

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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100647 Nr: 9173-55.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAO METALURGICA E PEÇAS LTDA, KENJI 

KAWASSAKI, ZELINDA KAWASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZELINDA KAWASSAKI, Cpf: 

85081056120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da penhora judicial do veículo placa JYG7005 MT, 

marca/modelo (?), de propriedade da parte executada.

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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90081 Nr: 11342-49.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL APARECIDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUVENAL APARECIDO CARDOSO, Cpf: 

32361653915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da restrição judicial do veículo placa FYR2220 SP, 

marca/modelo CHEV/PRISMA 1.4AT LTZ, de propriedade da parte 

executada.

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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93862 Nr: 3117-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FACE DISTRIBUIDORA COSMETICOS 

LTDA, LUIZ DINEI DOS SANTOS, LAZARO JUNIO BORGES MARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAZARO JUNIO BORGES MARRA, Cpf: 

40294412115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da penhora judicial do veículo placa KCA6153 GO, 

marca/modelo FIAT/PREMIO CSL 1.6, e do veículo placa ONM4088 GO, 

marca/modelo VW/UP CROSS MA de propriedade da parte executada.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89969 Nr: 11216-96.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUNE BASSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA CRISTINA MIRANDA 

SOARES - OAB:6758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CURTUNE BASSO S/A, Rg: 130877360, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão 

de Inscrição de Dívida Ativa às fls. 06.À fl. 58 a parte exequente pugnou 

pelo levantamento do valor bloqueado às fls. 49/50, e informa a satisfação 

do crédito exequendo. É a síntese. Fundamento e Decido.Restou 

demonstrado que a liquidação do débito ocorreu através de penhora online 

pelo sistema Bacenjud, durante o curso do processo de execução, 

impondo-se desta forma a extinção do presente feito em razão da parte 

devedora satisfazer a obrigação.Por tais razões e, com sustentáculo nos 

artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito.Isto posto, DEFIRO o pedido de fl. 58, assim, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores penhorados, conforme dados apresentados 

pela exequente. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

de estilo, arquivem-se.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308341 Nr: 4300-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COMPRESSORES LTDA EPP, 

CRISTIANO KRINDGES SANTOS, CLARICE KRINDES SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MUNDO DOS COMPRESSORES LTDA EPP, 

CNPJ: 03264286000100, atualmente em local incerto e não sabido 

CRISTIANO KRINDGES SANTOS, Cpf: 73440094120, Rg: ,482.127-3, 

Filiação: Daniel de Oliveira Santos e Clarice Krindges Santos, data de 

nascimento: 17/02/1987, brasileiro(a), natural de Monte Negro-RS, 

solteiro(a), gerente, Telefone 3684-4955 e atualmente em local incerto e 

não sabido CLARICE KRINDES SANTOS, Cpf: 92542441120, Rg: 

1115892-1, Filiação: Everaldo Arthur Krindes e Maria Elisabeta Krindes, 

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: 26/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MUNDO DOS 

COMPRESSORES LTDA EPP, CRISTIANO KRINDGES SANTOSE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 20125210, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20125210/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$15.617,26 - Valor Atualizado: R$14.117,26 - Valor 

Honorários: R$1.500,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 08 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 311946 Nr: 8013-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Tadeu 

Rondina Mandaliti - OAB:17209-A

 "(...) Ante a petição de fls. 252/254, manifeste-se o executado, no prazo 

legal.(...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270006 Nr: 10479-83.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAULINDO JOACIR DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ao contador para análise e atualização do débito.

Após, intimem-se as partes acerca do cálculo apresentado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433410 Nr: 3055-14.2016.811.0002

 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: CARLINDO SIMÃO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 90.

 Assim, 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.: 247884 Nr: 7581-34.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAZIA DA GUIA SILVA E OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

Intimem-se as partes acerca da sentença de fls. 188/190.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 327951 Nr: 24271-36.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SEVERINO DE OLIVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por NILO SEVERINO DE 

OLIVEIRA E LUCILENE LINS FAGUNDES, para recebimento do crédito 

exequendo.

O Requerido apresentou impugnação à execução, fls. 172/175.

 Intimada, a parte Requerente concordou com os cálculos apresentados 

pelo Instituto Requerido, fl. 176/177.

 Diante da concordância da parte Requerente, bem como, por inexistir 

óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 173/174, HOMOLOGO para 

que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 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.: 215246 Nr: 10624-47.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE AMORIM PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.934, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402 MT, MARILENE GALVAO F. DO VALE - 

OAB:MT 10.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por TEREZINHA DE 

AMORIM PADILHA, para recebimento do crédito exequendo.

Ainda que devidamente citado, o Instituto Requerido deixou de oferecer 

Impugnação a Execução, e não se opôs aos cálculos apresentados pelo 

Autor às fls. 126/134.

 Diante da concordância da parte Requerida, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fls. 126/134, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 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.: 269095 Nr: 8110-19.2011.811.0002

 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: ANTONIO FERREIRA TORRENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA, 

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helena Sena Vidigal - 

OAB:16.402, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2573

 Vistos,

Para o curso normal do processo, foi nomeado como perito judicial o Sr. 

Palmiro Soares de Lima Filho, Engenheiro Civil.

Às fls. 161/162, o perito apresentou proposta de honorários periciais, 

solicitando a liberação de 50% deste valor quando for iniciar os trabalhos, 

e a parcela restante, quando entregar o laudo pericial.

 Diante do exposto, HOMOLOGO os honorários periciais, apresentado à fl. 

162, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e determino que o 

Requerido/Município providencie o pagamento de 50% do valor para início 

dos trabalhos, o restante com a entrega do laudo pericial.

Após, Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 370675 Nr: 19921-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELOMENA ROSA DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONCALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos,

Intime-se a parte embargada, para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração, no prazo legal, consoante o artigo 1023 §2º do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 414725 Nr: 19204-22.2015.811.0002

 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: SILVIA UMBERTA GUIMARÃES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a parte autora requerendo o que de direito, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 407779 Nr: 15500-98.2015.811.0002

 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: ODENEL JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 63 verso.

Assim, intime-se o patrono da parte autora, para juntar aos autos a 

certidão de casamento da Sra. Ana Gonçalina, no prazo legal.

Após, conclusos.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 439400 Nr: 6479-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS em face da decisão prolatada às fls. 144/146, 

alegando contradição na decisão acerca da correção monetária em 

desacordo com a previsão do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, com redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009.

 Os embargos foram opostos tempestivamente (fls. 150).

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

contradição, porventura existente na decisão de fls. 144/146, acerca da 

correção monetária.

 Ocorre que, verifica-se, entretanto, a existência de erro material quanto 

ao índice da correção monetária.

 Diante do exposto declaro que a parte dispositiva passa a ter a seguinte 

redação:

Em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947/SE.

“os valores serão acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês (lei 

11.960/2009) e correção monetária pelos índices do IPCA-E.”

 Assim, conheço dos Embargos de Declaração e, ACOLHO-OS em parte, 

visto que realmente houve erro material com relação ao índice da correção 

monetária.

 No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250778 Nr: 10060-97.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:21.412, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, a parte dispositiva passa a ter a seguinte 

redação:“correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data fixada na 

sentença.” Nesse sentido vejamos o seguinte julgado:“RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – TERMO INICIAL PARA 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO À 

FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – JUROS DE MORA – 

ÍNDICES OFICIAS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETE DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO INSS – PROVIDO EM PARTE – 

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. [...] Entendimento pacificado no STJ. 

4.Atualização monetária da condenação. Necessidade de fixação dos 

índices estabelecidos em lei, por se tratar de condenação imposta à 

Fazenda Pública, observando recente decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal. 5.Aplica-se à correção monetária o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data fixada na sentença. 

6.Os juros de mora incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97 (redação dada pela 

Lei n. 11.960/09).7.Honorários advocatícios deverão ser fixados em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3º, art. 20, do 

CPC/73, diploma processual aplicável ao caso.(Apelação / Remessa 

Necessária 171265/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018).”No mais, persiste a sentença tal como está 

lançada.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423012 Nr: 23553-68.2015.811.0002

 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: UANDERSON DE SIQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

UANDERSON DE SIQUEIRA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente “Ação de Concessão de Auxílio Acidente 50% 

Previdenciário” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando o benefício auxílio-doença 

acidentário.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 11/27.

Citado, o Instituto rebateu as alegações do autor, fls. 29/31.

A parte autora não apresentou impugnação, é o que se extraí da certidão 

de fl. 33.

 Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi 

apresentado às fls. 52/54, concluindo: “Com base nos elementos e fatos 

expostos, conclui-se que o periciando não apresenta incapacidade 

laboral. Não há limitação para a vida independente”.

O requerente manifestou acerca do laudo pericial pugnando pela 

procedência da ação, fl. 57/66.

 É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Aduz o Autor que atualmente permanece com sequelas e por conta disso 

não tem condições de desempenhar suas atividades profissionais 

normalmente. Assevera que a sequela implica na redução da sua 

capacidade funcional.

 Pois bem. Analisando os autos, verifico do laudo pericial (fls. 52/54) que o 

mesmo foi conclusivo no sentido de atestar a capacidade laboral para 

exercer atividades, bem como que, o mesmo não apresenta limitações 

para a vida independente.

Consoante consta no laudo, o autor não é incapacitado para a vida 

independente e nem mesmo para o trabalho.

Na discussão de fls. 53, o perito descreve o seguinte:

 “Periciando com diagnóstico de sequela do 1º quirodáctilo (dedo) da mão 

direita, decorrente de acidente de moto ocorrido em outubro de 2014, 

estando atualmente sem acompanhamento médico. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para 

a sua atividade laboral, estando estável sua patologia”.

 Da mesma forma, a conclusão do perito se deu nos seguintes termos: 

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando 

não apresenta incapacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida 

independente.”.

A concessão do benefício auxílio-acidente será concedido conforme os 

requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1991, que assim 

preleciona:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a 

consolidação das lesões decorrentes do acidente do trabalho, resultar 

sequela que implique:

I - redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou 

necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, 

independentemente de reabilitação profissional;

II - redução da capacidade laborativa que impeça, por si só, o desempenho 

da atividade que exercia à época do acidente, porém, não o de outra, do 

mesmo nível de complexidade, após reabilitação profissional; ou

III - redução da capacidade laborativa que impeça, por si só, o 

desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém não o 

de outra, de nível inferior de complexidade, após reabilitação profissional.”

Quanto ao primeiro requisito, restou aclarado na conclusão médica da 

perícia judicial realizada que a parte autora encontra-se capacitada para 
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trabalhar.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS 

DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico 

Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o 

trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia 

(serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício 

previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, 

ou aposentadoria por invalidez). (Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).”

Como se vê, a parte requerente não preenche os requisitos para obtenção 

do benefício pleiteado, uma vez que o laudo pericial atestou sua 

capacidade laborativa, bem como atestou que o autor não apresenta 

comprometimento funcional, nem mesmo limitação para a vida 

independente.

Nesse sentido observa-se o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LIMITAÇÃO LABORAL NÃO 

CONSTATADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91 

e o art. 104, do Decreto n. 3.048/99 preveem a concessão do benefício de 

auxílio acidente para o segurado urbano ou rural, exceto o doméstico, que, 

em função de acidente de qualquer natureza, tenha a sua capacidade 

laborativa reduzida para exercer sua atividade habitual. 2. A perícia judicial 

não constatou qualquer sequela limitadora da atividade laboral da 

requerente, fator impeditivo de concessão do benefício. 3. Pedido de 

auxílio-acidente julgado improcedente. 4. Apelação da parte autora não 

p r o v i d a .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 6 9 1 8 8 7 5 2 0 1 4 4 0 1 9 1 9 9  

0069188-75.2014.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 10/08/2016, 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/08/2016 e-DJF1).”

Assim, diante do contexto materializado, o indeferimento do pedido do 

Autor é, pois, inevitável consequência da prova existente no bojo do 

processo, e nesse diapasão a improcedência da ação é apenas o 

resultado lógico de causa e efeito, em especial frente à realidade dos 

autos.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação 

ajuizada por UANDERSON DE SIQUEIRA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, por consequência julgo extinto 

o processo, com julgamento de mérito.

Deixo de condenar o Requerente nas custas e despesas processuais, por 

ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Decorrido o prazo legal sem eventual interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 408427 Nr: 15819-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENY NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870/MT

 Vistos,

Manifeste-se a parte embargada requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 243793 Nr: 4802-09.2010.811.0002

 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: BENEDITO DONIZETTI BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte embargada, para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração, no prazo legal, consoante o artigo 1023 §2º do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 351445 Nr: 16910-31.2014.811.0002

 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: JOZIANE MARIA DA SILVA, IVANE FERREIRA DE 

SANTANA, MARA ROSANE BATIROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Chamo o feito à ordem e destituo o perito judicial nomeado no despacho de 

fl. 90, haja vista o processo não está em fase de liquidação.

 Outrossim, indefiro os pedidos de fls. 121/127.

 De mais a mais, intimem-se as partes para apresentarem as alegações 

finais, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 444607 Nr: 9178-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONEY GONÇALVES RODRIGUES FILHO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO, NEIVANDA DI DOMENICO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI CARLOS DE FARIA, CLAUDIO 

RODRIGUES JUNIOR, LUIZ FERNANDO DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BERNARDES DE SENA 

- OAB:26524 OAB/GO, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:OAB/MT 18.906, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8083-MT, 

GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:MT 14.905

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa da vitima Roney Gonçalves Rodrigues Filho a 

se manifestar quanto a petição de fls. 255 e ss.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 432104 Nr: 2210-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JUNIOR MIRANDA, WALISON JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 
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apresentação de suas contrarrazões no prazo legal (CPP, Art. 600).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 535532 Nr: 7546-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL MARTINS FERREIRA, PEDRO 

WENDER MUNIZ DOS SANTOS, ALISON ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

13/09/2018, às 14:50 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 533952 Nr: 6569-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENAUER SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELBILA MAYARA BORGES 

DOS SANTOS - OAB:25277/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRA. KELBILA MAYARA BORGES DOS 

SANTOS OAB/MT SOB N° 25277/O PARA NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

INFORMAR SE INSISTE NA OITIVA DA TESTEMUNHA ALESSANDRO 

RODRIGUES DA SILVA, NÃO LOCALIZADA E, EM CASO POSITIVO, 

FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO ONDE PODERÁ SER LOCALIZADA, 

NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 491730 Nr: 9116-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DORIVALDO ALLIEND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198/MT

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu SÉRGIO DORIVALDO 

ALLIEND, o qual, por intermédio de seu Advogado, afirma a falta de justa 

causa para a ação penal, requer a absolvição e ainda pretende que seja 

revogada a decisão que declarou quebrada a fiança (fl. 73/79).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Na verdade, as teses suscitadas pela Defesa se confundem com o mérito 

e somente poderão ser devidamente analisadas depois de oportunizada a 

regular instrução criminal

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DETERMINO, contudo, que este processo aguarde em gabinete até que 

haja pauta disponível para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Por fim, improcede o pedido de revogação da decisão que declarou a 

quebra de fiança (fl. 69) porque o réu realmente mudou de endereço sem 

comunicar o Juízo.

Nesse sentido, constato que o endereço informado na fase inquisitiva 

(fl.14) não é o mesmo agora indicado (fl. 80).

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 536714 Nr: 8198-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER NEVES DA SILVA CANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu ALEXSANDER NEVES 

DA SILVA CANTO, o qual, por intermédio de seu Advogado, se reservou o 

direito de analisar o mérito em sede de alegações finais (fl. 50/52).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses no art. 397 do Código de Processo 

Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de autoria, 

MANTENHO o recebimento da inicial.

DETERMINO, contudo, que este processo aguarde em gabinete até que 

haja pauta disponível para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 347576 Nr: 13923-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

acusado SEBASTIÃO ALVES CORREA nas sanções do art. 302, “caput”, 

da Lei 9.503/1997, à pena em 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em regime ABERTO.Considerando que o crime não 

foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu 

primário 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ou a 

ENTIDADES PÚBLICAS, à critério do Juízo das Execuções (art. 312-A do 

CTB) e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 02 (DOIS) SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTE, cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de 

Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando vinculado ao 

procedimento criminal código 452072, conforme ofício 35/2016-GMF, 

datado de 17/10/2016.DECRETO, ainda, pelo mesmo período de 02 (DOIS) 

ANOS a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo 

automotor.CONDENO o acusado, que foi defendido por advogado 

particular, ao pagamento das custas processuais.Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 

2ª Vara Criminal da Capital.OFICIE-SE, também, ao Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAM e ao órgão de Trânsito deste Estado, comunicando 

da suspensão da habilitação do condenado para dirigir veículo 

automotor.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 acusado e o Ministério Público e, via DJE, a Defesa.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 434767 Nr: 3866-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 
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SANTOS - OAB:15.838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 "Aberta à audiência, constataram as presenças do Ministério Público, dos 

Defensores Públicos, a vítima Edinnely Ferreira Rodrigues, a testemunha 

PM Jean Carlos Ferraz Frantz, Paulino Hermenegildo e o acusado. Foram 

colhidas as declarações da vítima Edinnely Ferreira Rodrigues, a 

testemunha PM Paulino Hermenegildo e o interrogatório do acusado, por 

meio de audiovisual, as quais ficaram cientes previamente quanto à 

segurança e à confiabilidade do sistema adotado e sobre a utilização do 

registro fotográfico ou audiovisual, com a advertência acerca da vedação 

de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo e de que os registros possuem o fim único e 

exclusivo de documentação processual (art. 20 da Lei n. 10406/2002 

CC).Pelo MM. Juiz foi proferida à seguinte decisão: “VISTOS ETC. O réu as 

fls. 111 pugnou pela reconsideração da decretação da revelia (fls. 102), 

sustentando que não mudou do endereço constante nos autos. Entretanto, 

foi proferido despacho deferindo o pedido de fls. 111/1112 porém, 

devendo o acusado comparecer a audiência de instrução. O MPE e a 

defesa do acusado desistiram da oitiva da testemunha PM Jean Carlos 

Ferraz Frantz, HOMOLOGO a desistência.Declaro encerrada a instrução e 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o MPE apresentar alegações 

finais, por escrito, e, após para a defesa do acusado para a mesma 

finalidade. Após, venham os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais a constar mandou o MM. Juiz 

que encerrasse o presente termo, que lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Solange Regina Alves de Lima, Assessora 

Técnica Jurídica, que o digitei e o fiz imprimir.Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de DireitoMaria Fernanda Corrêa da Costa Promotora de 

JustiçaCamilo Fares Abinader Neto Carlos Eduardo Oulices de 

OliveiraDefensor Público (vitima) advogado do denunciado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 530885 Nr: 4880-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:OAB/MT 10.517

 Intimação para patrono (a)do réu para que apresente as alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 434767 Nr: 3866-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15.838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 Intimação para patrono (a)do réu para que apresente as alegações finais.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 546428 Nr: 13188-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Em primeiro lugar, cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 45, 

com urgência. Com a juntada do relatório respectivo, declaro encerrada a 

instrução, abrindo-se vistas às partes para memoriais, no prazo 

sucessivo de 03 (três) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. Tudo 

cumprido retornem-me os autos conclusos. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, __________ 

Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 389467 Nr: 5012-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDAEL, JCP, BRDAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, revogo a liminar concedida pela r. decisão de fls. 

46/48.Processo isento de custas/honorários advocatícios, na forma da lei 

(art. 141, § 2º, da Lei nº 8.069/90).Transitada em julgado esta sentença, o 

que certificará a Sra. Gestora, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova de terminação.Pub l ique-se .  Reg is t re -se .  In t imem-se . 

Cumpra-se.Várzea Grande, 07 de agosto de 2018.Carlos José Rondon 

LuzJuiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 209262 Nr: 2387-67.2017.811.0112

 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): RAFAEL CAMELO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - OAB:

 Intimar Dr. Eduardo Metello OAB/MT 3.932, na qualidade de advogada do 

autor do fato Rafael Camelo da Silva Carvalho, nos autos código 209262, 

da r. sentença de extinção de punibilidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 208330 Nr: 1436-73.2017.811.0112

 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): VANDERLICE MARQUES DE QUEIROZ VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BELLO - OAB:6345

 Intimar Dra. Cristina Belló OAB/MT 6345, na qualidade de advogada do 

autor do fato, da r. sentença de extinção de punibilidade.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GONCALVES DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE O presente expediente tem 
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por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15(quinze) dias. ANA 

PAULA GARCIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) 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: 1001339-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SEBASTIAO DA SILVA (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE INFORME CORRETAMENTE O 

ENDEREÇO, POIS NO DEPÓSITO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

FOI INFORMADO COMO SE FOSSE EM CUIABÁ E NA PETIÇÃO EM QUE 

INFORMA O ENDEREÇO INFORMOU COMO SE FOSSE EM VÁRZEA 

GRANDE

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006613-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN DE ALMEIDA RANGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006613-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

KAREN DE ALMEIDA RANGEL 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 das custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008684-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RAMALHO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008684-15.2017.8.11.0002 AUTOR: TELMA RAMALHO COSTA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A, SERASA S/A. Vistos. 1. Defiro o pedido das 

partes requeridas para juntada de carta de preposto e substabelecimento. 

2. Considerando que a instituição financeira requer prazo para se 

manifestar nos autos, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que se 

manifeste sobre o pedido de desistência do autor. 3. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006913-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR)

CRISTINA TEIXEIRA LADISLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006913-02.2017.8.11.0002 AUTOR: JURACY RODRIGUES DA COSTA 

FILHO, CRISTINA TEIXEIRA LADISLAU RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

1. Defiro o pedido da parte requerida para juntada de substabelecimento. 

2. Considerando a realização da audiência, neste ato fica a parte 

requerente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar 

impugnação à contestação. 3. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003375-76.2018.8.11.0002

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:

SOLANGE MARIA COSTA MARQUES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003375-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: SOLANGE MARIA COSTA MARQUES NEVES 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

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414471 Nr: 19105-52.2015.811.0002

 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): JACKSON BENEDITO RAMOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326744 Nr: 23063-17.2013.811.0002

 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): MARCOS ANTONIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84.206, THIAGO 

DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300661 Nr: 21336-57.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE APARECIDO GALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação 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. Trata-se de pedido da executada Lara Cristina Proença Elias pugnando 

pela liberação dos valores tornados indisponiveis, asseverando, em 

sintese, que se trata de verba salarial e valores em conta poupança 

portanto, impenhoráveis.

2. Intimado a manifestar, o exequente,em fls. 108/118 manifestou sua 

discordância.

3. Pois bem. Analisando o processo verifico que o extrato trazido pela 

execudada em fl. 103 não é documento robusto a fim de corroborar sua 

alegação, eis que não possui qualquer chancela da instituição financeira.

4. Assim, deverá a executada comprovar por meio de documentos 

idôneos que se tratam de valores bloqueados em conta poupança.

5. Concedo o prazo de 5 dias para que a executada faça prova que 

entender necessário.

6. Após, conclusos para deliberações.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451954 Nr: 12713-62.2016.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA POMPEU FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a pesquisa de endereço requisitada pelo autor em fls. 45, 

através do sistema INFOJUD, está devidamente juntada nos autos em fls. 

46 e 47. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 9441 Nr: 808-61.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCETOYA COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, RICARDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110/MT

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281467 Nr: 182-80.2012.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. DA SILVA & P. LIMA LTDA ME, JOÃO 

MARCOS DA SILVA, PRISCILA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308118 Nr: 4076-30.2013.811.0002

 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: THIAGO CORREIA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER CORRÊA DE ARRUDA - 

OAB:10.528 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316333 Nr: 12693-76.2013.811.0002

 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: WILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA COSTA - 

OAB:13.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453264 Nr: 13352-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERNA INDUSTRIA COMERCIO LTDA,, 

VALENTINA RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAÚJO - 

OAB:8651 MT

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413960 Nr: 18896-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE PASSOS FONSECA, 

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 102361 Nr: 11381-12.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (SORPAN)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASY PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE PLÁSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383-B/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - UNIVAG - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678/A, LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA - OAB:18.981-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 209978 Nr: 5721-66.2008.811.0002

 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: CELIO CORRÊA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOADAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250622 Nr: 9898-05.2010.811.0002

 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: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387257 Nr: 3474-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312050 Nr: 8111-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMI ANTONIO FARENZENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ 

MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372857 Nr: 21461-54.2014.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE MOREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14361

 Certifico que verificando no sistema SISCONDJ constatei que já houve a 

expedição do alvará de valores na data de 15/12/2015 de nº 

206169-4/2015, não havendo mais valores disponível para estes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405164 Nr: 14012-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI REAL MERCADO LTDA ME, ELIAS ABRÃO 

NASSARDEN JÚNIOR, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, CLARICE PEREIRA 

LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337549 Nr: 5846-24.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YES BRASIL LTDA, CRISTIAN MARY 

NOGUEIRA QUEVEDO, JURACI ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291822 Nr: 11568-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAFFIR COLLECTION LTDA ME, ROSELY 

MARCIA ZEFERINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8920/B, 

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - OAB:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274813 Nr: 17821-48.2011.811.0002

 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): ALIRIO GARCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265068 Nr: 4145-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMACIL DISTR. MATO GROSSO DE 

CIGARROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378587 Nr: 25757-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAL FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104583 Nr: 686-62.2007.811.0002

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CESAR CAMPOS VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO SCHUCK - OAB:59437

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 488 Nr: 171-76.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L MARCHETTO - ME, FRANCISCO PEREIRA 

MARQUES, ALAN RENER TAVARES, ERLEI BORGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960, VALMIR 

ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:MT 4.834

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 40124 Nr: 7862-05.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELITO LUIZ FERREIRA BORGES, CELITA 

LUCIA PIRAN BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SZCZEPANSKI JÚNIOR - 

OAB:10809AMT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221051 Nr: 1284-45.2009.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CECILIA KLEIN IBING MINUSCULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 382640 Nr: 489-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418351 Nr: 21191-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428328 Nr: 26472-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO BARRIOS ROLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349387 Nr: 15351-39.2014.811.0002
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 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MARTINS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440451 Nr: 6994-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 

7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429740 Nr: 656-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321373 Nr: 17777-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO AMARAL COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O, JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O, LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Autorizo o levantamento dos valores depositados a título de honorários 

de sucumbência, em favor do patrono do autor.

2. No mais, informe o requerido os dados bancários para transferência da 

importância consignada pelo autor.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301193 Nr: 21936-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006488-38.2018.8.11.0002

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:

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006488-38.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAULO 

RICARDO DE OLIVEIRA 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
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002869-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO SOARES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002869-03.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOCELINO SOARES DE AMORIM Vistos. 1. Apreendido o 

veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 14414762), 

pleiteia a parte requerida, a purgação da mora, uma vez que efetuara o 

pagamento integral do débito, acrescidos das custas processuais e 

honorários. 2. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos 

Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a 

purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos. 3. 

Assim, considerando que o cumprimento da liminar se deu em 25/07/2018 

e o pagamento da integralidade do débito, acrescidos das custas 

processuais e honorários de sucumbência, totalizando a quantia de R$ 

15.042,35 fora realizado em 30/07/2018, conforme comprovante de ID. 

14449750, expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, 

em favor do requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o 

Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 

4. No mais, aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de defesa, 

o que deverá ser certificado, e, uma vez apresentada, intime-se o autor 

para, querendo, impugnar. 5. Após, conclusos para sentença. 6. Por 

derradeiro, intime-se a parte autora para informar a conta a serem 

transferidos os valores depositados nos autos. 7. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

 

V PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE             

VÁRZEA GRANDE 

    

                          

EDITAL N.º 17/2018/RH-VG 
 

 

 O Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de 

Várzea Grande, Dr. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, no uso de suas atribuições 

legais, torna público o RESULTADO PRELIMINAR do V Processo Seletivo para 

Contratação de Estagiários realizado no dia 24 de junho de 2018, em conformidade com 

item 7 do Edital N.º  3/2018/RH-VG, publicado em 16.5.2018, no DJE n.º 10256/2018. 

 

1 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

CLASSIFICAÇÃO NOME INSCRIÇÃO NOTA SEMESTRE 
PONTUAÇÃO 

PORTUGUÊS 

DATA 

NASCIMENTO 

1 POLLYANNA 

BENZI BASTOS 

4628 8,0 Não 

consta 

2,0 14.12.1985 

2 VITÓRIA ALMEIDA 

DA SILVA 

4862 5,5 6º 1,5 4.11.1997 

3 ELDER CURVO 

TAQUES 

4412 5,5 4º 0,5 18.7.1991 

4 LUCAS CORREIA 

DE CAMPOS 

4797 5,0 5º 1,5 24.8.1995 

5 JORGE FERNANDO 

DOS REIS ALBUÊS 

4525 5,0 3º 0,5 4.9.1998 

6 LARISSA 

FERREIRA DA 

SILVA 

4529 5,0 2º 1,0 13.5.2000 

7 LUCAS MATEUS 

MAIA 

STRAGLIOTTO 

4536 5,0 Não 

consta 

1,5 18.8.1998 

 

2 - DIREITO 

 

CLASSIFICAÇÃO NOME INSCRIÇÃO NOTA SEMESTRE 
PONTUAÇÃO 

PORTUGUÊS 

DATA 

NASCIMENTO 

1 MOACIR VIEIRA DO 

NASCIMENTO JÚNIOR 

4755 9,5 6º 2,0 23.2.1995 
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2 NATELY APARECIDA 

SENABIO JUVENAL 

4570 9,0 6º 1,0 6.5.1996 

3 FABRÍCIO MARQUES 

HOMEM 

4789 9,0 Não 

consta 

2,0 8.2.1997 

4 GISLENE BATISTA DA 

COSTA SILVA 

4886 8,5 8º 1,0 18.9.1993 

5 LUIZ FELIPE CARMO 

DE SOUZA 

4651 8,5 7º 1,5 7.4.1997 

6 GIULIA MATIDE 

MORAES DA CUNHA 

4641 8,5 7º  1,0 22.1.1997 

7 VANESSA SAEKO 

WATANABE 

4459 8,5 5º 2,0 5.1.1982 

8 BRUNO MÁXIMO 

FRANDALOSO 

4589 8,5 5º  1,0 16.4.1998 

9 DENEBOLA OBOLARES 

DO NASCIMENTO 

4854 8,0 7º 1,0 25.3.1997 

10 THAYNARA JENNIFER 

ALVES DA SILVA 

4901 8,0 6º 1,5 15.4.1998 

11 ANA CAROLINA DENZI 

BASTOS 

4626 8,0 Não 

consta 

2,0 25.11.1997 

12 CARLOS EDUARDO 

RODRIGUES LOPES 

4686 8,0 Não 

consta 

2,0 9.1.1998 

13 DAYSSON OLIVEIRA 

DOS SANTOS 

4631 7,5 7º 1,5 22.4.1996 

14 CATILAINE METZLER 4571 7,5 7º 1,0 21.8.1977 

15 CARLINA BEATRIZ DA 

SILVA 

4517 7,5 7º 1,0 8.9.1997 

16 LIZANDRA FLÁVIA 

MALAQUIAS 

SANTIAGO 

4574 7,5 6º 2,0 10.6.1997 

17 BARBARA 

GUTEMBERG COSTA 

4659 7,5 6º 1,5 4.3.1997 

18 CARLAYNE ARAÚJO 

CALMON SANTOS 

4489 7,5 5º 1,5 6.6.1998 

19 MARIANA STAPHANY 

RIBEIRO CARVALHO 

CRAUS 

4464 7,5 5º 1,5 27.3.1990 

20 LEONARDO RIBEIRO 

ROSE 

4606 7,5 5º 1,0 31.8.1998 

21 DUAN ALDO DE 

MORAES 

4437 7,5 3º 2,0 5.5.1994 

22 TIAGO RODRIGO 

BINSFELD 

4661 7,5 3º 1,5 19.4.1988 

23 CAMILA FERNANDA 

FELICIANO FERRAREZ 

4495 7,5 Não 

consta 

1,5 25.4.1995 

24 BRUNA DA SILVEIRA 

SOUZA 

4437 7,0 8º 1,0 25.12.1996 

25 CATIANE JANJOB 

SOUZA PINTO 

4555 7,0 7º 1,0 25.11.1985 

26 MEYLIN GABRIELLE 

ANTONIO DE FREITAS 

4610 7,0 7º 1,0 2.6.1998 

27 THAIZA CRISTINA 

SALES DE ALMEIDA 

4803 7,0 7º 0,5 9.1.1995 

28 JULIETTE TROVISCO 

MESQUITA 

4887 7,0 6º 1,5 11.8.1995 

29 MILENA MARIA DE 

ALMEIDA BARROS E 

SILVA 

4839 7,0 6º 1,0 11.8.1998 
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30 THAIS ARRUDA 

MANOEL  

4499 7,0 6º 0,5 16.2.1998 

31 RENATA ALVES 

FELICIANO DE SOUSA 

4913 7,0 5º 1,5 21.8.1981 

32 CLAUDIELLEN ROCHA 

MACEDO 

4415 7,0 5º 0,5 21.2.1995 

33 MATHEUS CORREIA 

DE CAMPOS 

4808 7,0 4º 1,0 24.8.1996 

34 BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA 

4809 7,0 Não 

consta 

2,0 4.5.1995 

35 ROGER BRAGA DE 

ALMEIDA MOREIRA 

4612 7,0 Não 

consta 

1,5 25.2.1997 

36 GUILHERME 

HENRIQUE CESÁRIO 

ARANTES 

4520 7,0 Não 

consta 
1,5 24.10.2000 

37 MILTON DA SILVA 

MELLO 

4561 6,5 8º 1,5 31.10.1970 

38 FLÁVIO LUIS 

GONÇALVES 

SIQUEIRA 

4218 6,5 8º 1,5 27.3.1996 

39 ELVIS LUAN DA SILVA 4723 6,5 8º 1,0 18.6.1991 

40 MICHELY CRISTIANE 

BATISTA ESPINDOLA 

4524 6,5 8º 1,0 11.6.1996 

41 LUCAS SANTOS DE 

OLIVEIRA 

4456 6,5 8º 1,0 20.10.1996 

42 KAROLLAYNE 

APARECIDA FERREIRA 

FIGUEIREDO 

4885 6,5 8º 1,0 22.8.1997 

43 DANILO PEREIRA DA 

SILVA 

4914 6,5 8º 1,0 27.11.1997 

44 LETÍCIA AIMÊ DA 

SILVA E SILVA 

4471 6,5 7º 1,5 26.2.1998 

45 AMANDA VIANNA 

BORRO 

4568 6,5 7º 1,0 20.6.1982 

46 ANDIARA CACERES 

DA SILVA 

4600 6,5 6º 2,0 17.12.1983 

47 THIAGO GABRIEL 

CAVALCANTE SILVA 

4822 6,5 6º 2,0 20.7.1998 

48 SABRINI XAVIER 

CURADO 

4814 6,5 6º 1,5 21.3.1998 

49 ELIZEU SANTOS DE 

ANDRADE 

4858 6,5 6º 1,0 2.3.1998 

50 JACKSON VELASQUE 

MAGALHAES 

4595 6,5 5º 0,5 3.4.1992 

51 IVAN FELIPE LIMA DE 

OLIVEIRA 

4683 6,5 4º 1,5 23.7.1998 

52 LAUDRIELLY STEFANI 

MARTINS DA SILVA 

4691 6,5 4º 1,0 26.10.1999 

53 PÂMELA PEREIRA 

BRITO 

4425 6,5 3º 1,5 22.3.1998 

54 LETÍCIA COSTA E 

SILVA 

4554 6,5 3º 1,5 3.7.1998 

55 ARTHUR MASSAFRA 

REZENDE 

4592 6,5 3º 1,0 15.4.1998 

56 FRANCIELI DE 

OLIVEIRA RITELA 

4634 6,5 3º 1,0 11.3.1999 

57 RYCIERI LUIG PINHO 

DE SOUZA 

4833 6,5 3º 0,5 20.2.1998 
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58 VICTOR MACHADO DA 

SILVA 

4826 6,5 Não 

consta 

1,0 18.3.1997 

59 ADRIANA CORREA 

FERREIRA 

4475 6,5 4º 0,5 8.12.1990 

60 MAYKON ARRUDA 

CAMPOS 

4865 6,0 8º 1,5 5.6.1996 

61 GABRIELA 

RODRIGUES VILAS 

BOAS 

4642 6,0 8º 1,5 27.6.1996 

62 CAROLINA DE MELO 

OLIVEIRA 

4774 6,0 8º 1,5 9.7.1997 

63 RONALD PATRICK DE 

SOUZA 

4498 6,0 8º 1,0 31.3.1992 

64 AMANDA BARBOSA 

SICÓTI 

4848 6,0 8º 1,0 29.7.1996 

65 ERIKA REGINA DA 

SILVA ARRUDA 

4714 6,0 8º 1,0 10.12.1996 

66 EVINY CHRISTINA DA 

SILVA  

4452 6,0 7º 1,5 24.1.1997 

67 ANDRECARLA ALVES 

DOS SANTOS 

4586 6,0 7º 1,0 14.8.1978 

68 ADRIANA COLAÇO 4830 6,0 7º 1,0 7.6.1985 

69 SIMONY SILVA CRUZ 4708 6,0 7º 1,0 5.11.1985 

70 RAYANNY DA SILVA 

MACHADO 

4398 6,0 7º 1,0 30.12.1986 

71 DÉBORA LARISSA 

RODRIGUES DOS 

SANTOS 

4776 6,0 7º 1,0 4.3.1998 

72 PAMELA RAOANA 

GOMES DE SÁ  

4534 6,0 7º 0,5 26.7.1995 

73 VIVIANE MARIA DE 

LIMA SOUZA 

4432 6,0 7º 0,5 29.4.1996 

74 VIVIANE DA SILVA 

FIGUEIREDO 

4823 6,0 7º 0,5 6.8.1997 

75 YURI VARGAS 

DEZINHO LEAL  

4588 6,0 6º 2,0 30.10.1998 

76 CLAUDILÉIA 

MARQUES DA SILVA 

4485 6,0 6º 1,5 19.11.1986 

77 FRANSUELEN 

ROBERTA DA SILVA 

COSTA 

4897 6,0 6º 1,0 1.5.1993 

78 GIOVANNA TERSI 

GUIDES 

4668 6,0 5º 1,5 10.4.1996 

79 DANILO DE JESUS 

BARBOSA  

4924 6,0 5º 1,0 16.5.1990 

80 VICTOR EMANUEL 

CASTRO LEITE 

4474 6,0 5º 1,0 30.5.1996 

81 NATALIA DE MELLO 

NASCIMENTO E SILVA 

4470 6,0 5º 0,5 12.5.1991 

82 CLARELIS NATALIA 

DE ANDRADE SILVA 

4477 6,0 5º 0,5 23.12.1998 

83 LARISSA DOS SANTOS 

GOMES  

4611 6,0 4º 2,0 12.3.2000 

84 MARCELLE DA SILVA 

DANTAS RODRIGUES 

4866 6,0 4º 1,5 1.4.1980 

85 ANA PAULA SURUBI 

DE OLIVEIRA 

4420 6,0 3º 1,5 7.1.1981 
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86 MATEUS RODRIGUES 

DA FONSECA 

4543 6,0 3º 1,5 19.6.1998 

87 LUANA BATISTA 

CORIM 

4632 6,0 3º 1,0 2.7.1999 

88 MIKE RIBEIRO DA 

SILVA 

4532 6,0 3º 1,0 18.10.1999 

89 GABRIELLY VITÓRIA 

VENTURA DE 

ALMEIDA 

4621 6.0 3º 0,5 20.12.1999 

90 WILLIAN VINICIUS 

CAVALCANTE 

FERNANDES 

4690 6,0 Não 

consta 
2,0 31.5.1996 

91 ANDRÉ LUIZ DE 

CAMPOS ARAÚJO 

4593 6,0 Não 

consta 
1,5 1.2.1990 

92 ALINE DA SILVA 

SANTOS 

4747 6,0 Não 

consta 
1,5 4.6.1994 

93 GABRIEL FERREIRA 

NOGUEIRA 

4731 6,0 Não 

consta 
1,5 17.1.1998 

94 ELIANE APARECIDA 

DOS SANTOS 

4399 6,0 Não 

consta 
1,0 23.1.1975 

95 WANDERSON 

SANTANA DA SILVA 

4719 6,0 Não 

consta 
0,5 8.5.1988 

96 OCTÁVIO CAETANO 

SIMÃO NETO 

4481 6,0 Não 

consta 
0,5 6.6.1990 

97 FERNANDA 

CARVALHO TAPAJÓZ  

4405 6,0 Não 

consta 
0,5 6.12.1995 

98 GILENO VICENTE DE 

SOUZA 

4503 5,5 9º 1,5 5.3.1988 

99 CRISLAINE DIAS 

RODRIGUES 

4871 5,5 8º 1,0 12.1.1991 

100 PRISCILLA 

CAVALCANTE DE 

MOURA 

4622 5,5 8º 1,0 3.4.1991 

101 BRUNA RAFAELA 

BARROS DE FRANÇA 

4713 5,5 8º 1,0 7.11.1991 

102 PRISCILA ARÁUJO  4407 5,5 8º 1,0 8.11.1991 

103 DEIVISON RIBEIRO 

PRIMO 

4515 5,5 8º 1,0 30.7.1995 

104 RITA DE KÁSSIA 

METELO 

4842 5,5 8º 1,0 15.11.1996 

105 BARBARA LAIS 

MARTINS DA COSTA 

4687 5,5 8º 1,0 26.1.1998 

106 ANA PAULA PEREIRA 

DE SOUZA 

4497 5,5 8º 0,5 22.10.1996 

107 ANDRESSA QUEIRÓZ 

OLIVEIRA 

4669 5,5 7º 1,5 7.11.1996 

108 REBBECCA DA SILVA 

SOUZA 

4576 5,5 6º 1,0 8.2.1996 

109 VICTOR HUGO 

CONEZA 

4878 5,5 6º 1,0 5.11.1997 

110 ELLEN JORDANIA 

RODRIGUES PEREIRA 

4625 5,5 6º 0,5 4.4.1990 

111 MADSON GONSALVEZ 

DE ALENCAR  

4791 5,5 6º 0,5 22.11.1997 

112 BRENDON BURACHI  4577 5,5 5º 1,5 27.5.199 

113 JONNY OLIVEIRA DO 

ESPIRITO SANTO 

4552 5,5 5º 1,0 31.8.1997 
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114 LAIS DE OLIVEIRA 

SOUZA 

4877 5,5 4º 2,0 26.8.1999 

115 KARLA VITTÓRIA DE 

OLIVEIRA 

MAGALHÃES 

4732 5,5 4º 1,5 10.4.2000 

116 CAMILLA RODRIGUES 

DOS SANTOS 

4792 5,5 4º 1,0 2.10.1997 

117 PRISCILLA PANG 

MARTIM LEITE 

BOTELHO 

4527 5,5 4º 0,5 31.8.1990 

118 ALAN CARLOS DOS 

REIS ANDRADE 

4678 5,5 3º 2,0 27.5.1992 

119 KAMILA EDUARDA 

MAGALHAES KAPICHE 

4450 5,5 3º 2,0 16.2.2000 

120 TACIELY FELIX DE 

MACEDO 

4564 5,5 3º 1,0 23.3.1999 

121 DANIEL LOPES DA 

SILVA 

4508 5,5 2º 1,0 2.9.1989 

122 ROSIENE OLIVEIRA 

DIAS 

4762 5,5 Não 

consta 

2,0 16.1.1998 

123 JULIA AMIKI RABELO 4837 5,5 Não 

consta 
1,5 4.11.1996 

124 DAVISSON MOLINA 

SANTOS 

4647 5,5 Não 

consta 
1,5 25.3.1997 

125 PAMELA CRISTINA 

BELAI GINEZ 

4888 5,5 Não 

consta 
1,5 2.8.1997 

126 FELIPE PINHEIRO 

SOUZA DE ARAÚJO 

4603 5,5 Não 

consta 
1,5 13.10.1998 

127 ANA PAULA 

CANAVARROS DE 

PAULA 

4926 5,5 Não 

consta 
1,0 28.9.1986 

128 JOSIEL AMORIM 

VICENTE 

4756 5,5 Não 

consta 
1,0 16.2.1990 

129 ODENIRÇO PEDROSO 

DA SILVA 

4754 5,5 Não 

consta 
0,5 8.1.1972 

130 BEN HUR OURIVES DA 

SILVA 

4436 5,5 Não 

consta 
0,5 14.8.1976 

131 KATIUISCE DA SILVA 

FARIAS LEAL 

4737 5,5 Não 

consta 
0,5 29.8.1980 

132 EDER FRANK AIRES 

DOS SANTOS 

4443 5,5 Não 

consta 
0,5 3.11.1990 

133 ELIZANIA LARA 

XAVIER DE CAMPOS 

4752 5,5 Não 

consta 
0,5 11.11.1990 

134 PEDRO RODRIGUES 

MONTALVÃO NETO 

4652 5,5 Não 

consta 
0,5 18.3.1995 

135 LUCIELY BARBOSA 

FONSECA 

4834 5,5 Não 

consta 
0,5 3.4.1996 

136 JHENNYF VIEIRA 

MATOS  

4463 5,0 8º 2,0 2.9.1996 

137 ISABELLE CICERO DE 

SÁ PEDROSO 

ALVARENGA 

4644 5,0 8º 1,0 6.2.1997 

138 WENDER ALVES 

MACEDO 

4682 5,0 8º 0,5 30.1.1992 

139 HIGOR RODRIGO DE 

ALMEIDA 

4434 5,0 8º 0,5 22.11.1994 

140 JANAYNA DE PAULA 

FONTINELLI BULHÃO 

4810 5,0 6º 1,5 17.8.1982 
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141 THALIA MOULAZ 

GUILHERME SILVA 

4403 5,0 6º 1,0 3.6.1997 

142 LARISSA FERREIRA 

FREITAS  

4819 5,0 6º 1,0 10.6.1998 

143 MAKESUELY LUZIA 

DA SILVA 

4518 5,0 6º 0,5 7.2.1985 

144 ERIKA PEREIRA DA 

COSTA 

4400 5,0 6º 0,5 16.9.1997 

145 CAMILA DA SILVA 

SANTANA 

4667 5,0 6º 0,5 19.11.1997 

146 TAIZA PIRES DE 

OLIVEIRA 

4773 5,0 5º 1,0 18.6.1997 

147 ALINE CRISTINA 

SILVA DOS REIS 

4484 5,0 5º 0,5 22.3.1996 

148 JULYA AVELAR 

ANGELIN 

4689 5,0 4º 2,0 19.2.1999 

149 GABRIELA GOMES 

GIMENES 

4869 5,0 4º 1,5 25.4.1999 

150 ALLAN NEVES 

MARTINS 

4795 5,0 4º 1,0 15.12.1999 

151 ELIELSON ELEUTÉRIO  4813 5,0 3º 1,0 22.2.1987 

152 AURISTELLY 

APARECIDA DE 

OLIVEIRA DIAS 

4424 5,0 Não 

consta 

1,5 12.10.1982 

153 WALCYR PEIXOTO DE 

SOUZA 

4520 5,0 Não 

consta 

1,5 6.7.1983 

154 EDUARDO ROCHA 

SILVA 

4693 5,0 Não 

consta 

1,5 3.11.1999 

155 JOÃO VICTTOR 

PORTES CLARO 

4645 5,0 Não 

consta 
1,5 4.1.2000 

156 LAYLA CRISTINA 

LIMA DE GODOY 

4875 5,0 Não 

consta 

1,0 29.11.1995 

157 EMANUELA PAVLACK 

DOS SANTOS 

4560 5,0 Não 

consta 
0,5 7.7.1998 

 

 

DESCLASSIFICADOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

NOME INSCRIÇÃO NOTA 

WUELITON CARLOS PIMENTEL 4870 4,5 
JHENYFER VITÓRIA LISBOA CASSIN 4526 4,5 

 

 

DESCLASSIFICADOS – DIREITO 

 

 

NOME INSCRIÇÃO NOTA 

RODRIGO MOLINA RAUSCHKOLB 4521 4,5 
ROSANGELA CRISTIANE ALBINA  DA SILVA FARIAS PEREIRA 

DOS  SANTOS 

4514 4,5 

SIMONE REIS SANTANA 4821 4,5 
NATALLIA CRISTINA AMARAL SILVA BARBOSA 4607 4,5 
CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO 4646 4,5 
BIANCA NOVAES SANTOS PETRONI 4491 4,5 
BELMIRO MENEZES ORMOND NETO 4802 4,5 
CAROLINA FERREIRA FABRO 4458 4,5 
LEANDRO NARDES NASCIMENTO  4469 4,5 
JOSIMAR OLIVEIRA SILVA 4567 4,5 
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FLÁVIA CRISTINA CORREIA 4710 4,5 
GABRIELLY FERRAZ CABRAL ALBUÊS 4448 4,5 
GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA 4292 4,5 
ESTHER MARIANA DE SANTANA VILA 4740 4,5 
EVERLY OLIVEIRA RAMOS 4502 4,5 
DOUGLAS DO E. S. FIGUEIREDO 4565 4,5 
WELLEN RAYANNE DA SILVA SOUZA 4867 4,5 
PALOMA CRISTINA BUENO DO ESPÍRITO SANTO 4775 4,5 
RAFAEL VIANA DE ALMEIDA 4554 4,5 
PABLO KENENDY LIMA SANTOS 4705 4,5 
PETTERSON KENNEDY LEONCIO DE FREITAS 4902 4,5 
LUCAS LOPES SAMPAIO 4401 4,5 
LUAN CAMPOS NEVES 4706 4,5 
LORRAYNY CRYSTINY FERNANDES FERREIRA DA SILVA 4643 4,5 
LEONARDO SOARES DE SOUZA 4707 4,5 
IVANIA AUXILIADORA DE MORAIS 4538 4,5 
JOANA PAULINO DE SOUSA 4417 4,5 
HEITOR ALEXANDRE EMILIO CABANHAS 4533 4,5 
JACQUELINE SILVA ALMEIDA  4393 4,5 
JANAINA DA SILVA FIGUEIREDO 4419 4,5 
JEAN ALVES DA SILVA MIRANDA 4454 4,5 
ANA PAULA FERNANDES PAULA RABELO 4824 4,5 
ALINE PEREIRA MACHADO 4627 4,5 
THAMIRIS DA SILVA CRISÓSTOMO 4698 4,0 

RONAX FIXINA WEIMER 4910 4,0 
THALIA ALVE PARA 4831 4,0 
NIKAELA MICHELLY COSTA 4726 4,0 
MARIANA FRANCISCO BARNI 4602 4,0 
MARIA LUANA LUNARDI DE ALMEIDA 4442 4,0 
NATHALYA CAMPOS SIMBO 4736 4,0 
CAROLINE BENEVIDES TRENTINI 4510 4,0 
CAIQUE COSTA SANTIAGO 4820 4,0 
KAREN PALMA PINTOR 4873 4,0 
KATIA VALERIA DA SILVA BICUDO 4879 4,0 
MILAYNE CAMILLA ALVES DA COSTA 4799 4,0 
GILBERTO RAFAEL LEITE DE CAMPOS 4659 4,0 
ELIZANGELA SIMÃO 4397 4,0 
DANIEL CAMPOS MACIEL 4850 4,0 
VANESSA DA SILVA GOMES 4477 4,0 
WITOR HERCULANO DOS SANTOS REZENDE 4843 4,0 
RAQUEL BRENDA DA SILVA SOUZA 4571 4,0 
GABRIELLY BARROS MARTINS 4559 4,0 
RAYANE ALVES SOUZA 4896 4,0 
PAMMELLA BESSA DOS SANTOS 4915 4,0 
IZABEL PONTES DE ARRUDA E SILVA 4421 4,0 
JESSICA MARQUES PARACATU 4591 4,0 
ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS 4446 4,0 
GEIZE DOS SANTOS OLIVEIRA  4670 4,0 
FERNANDA RICHELLE FERREIRA 4614 4,0 
ANDRIELY LUISA DA CONCEIÇÃO COUTINHO  4594 4,0 
LUAN KAIQUE  4712 4,0 
LAYANNE TEIXEIRA PEREIRA DA SILVA 4429 4,0 
INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA 4889 4,0 
PEDRO PAULO MATOSO DO NASCIMENTO 4917 4,0 

MARCELE FERNANDA PINHO RIBEIRO 4749 4,0 

ANTONIO CARLOS GIMENEZ 4416 4,0 

ANDRESSA OLIVEIRA ELIAS 4550 3,5 
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QUEZIA DOS SANTOS MARTINS 4467 3,5 
LUCAS DA SILVA CORTÊS 4730 3,5 
LETÍCIA FERNANDA SOUZA DA SILVA 4844 3,5 
THAINA CAROLINE FEMOLIN   4695 3,5 
ROSIELE DA COSTA 4455 3,5 
ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR 4461 3,5 
MYLENA KAROLYNE FLORENTINO GUERRA 4768 3,5 
MARCIELLY DA SILVA MONTEIRO  4540 3,5 
CLEITON VENTURA SILVA 4544 3,5 
CAMILA BIANCA DE MORAES MARQUES 4494 3,5 
BENEDITO DE LIMA NETO 4863 3,5 
JOICE MAIRA ORLANDO MORAIS 4410 3,5 
KARINY PARREIRA ROSA 4676 3,5 
GABRIEL SOUZA DO ESPÍRITO SANTO 4457 3,5 
DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO 4474 3,5 
DAIANE APARECIDA ARAÚJO DE SOUZA 4573 3,5 
RAIANE RIBEIRO SOUSA  4480 3,5 
VILMA MICHELI DE ARRUDA COSTA GALDINO 4790 3,5 
YASMIN KAROLINE ANDRADE ARAÚJO 4545 3,5 
JOELMA SILVA DE ALMEIDA 4656 3,5 
RAUL FELIPE XAVIER PEREIRA 4658 3,0 

KASSIA SALDANHA DE CAMPOS 4868 3,0 
JOSÉ FELIPE BOSCO DA CRUZ 4528 3,0 
MATHEUS MANOEL CAMPOS ARAÚJO 4720 3,0 
MARIA LUIZA ALMEIDA SANTOS 4499 3,0 
ROSEMERI FERRETI  4829 3,0 
VITORIA OLIVEIRA CORREIA 4890 3,0 
JESSICA VENTURA SILVA 4796 3,0 
JAQUELINE DE MORAES LANDIM 4519 3,0 
JAINI XAVIER DOS SANTOS 4855 3,0 
ADRIANA LOUVEIRA FERREIRA  4408 3,0 
JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA CASARIM 4703 3,0 
ANA CRISTINA ALDAIA KWIECINSKI 4841 3,0 
KEITIANY SILVA PEREIRA  4578 2,5 

LAURA CRISTINA MOREIRA SILVA 4783 2,5 

MARIA EDUARDA BEZERRA CORDEIRO DE FREITAS 4840 2,5 

SUZANA CAROLINA MORAES MARQUES MAZARO 4492 2,5 

ROSANGELA DO CARMOS ARAÚJO RIBEIRO 4601 2,5 

ANA PAULA GIACOMINI 4761 2,5 

LOHANDRA KARENI FARIAS LEAL 4444 2,0 

RAFAELA CRISTINA DA SILVA LIMA 4394 2,0 

NATHALLY CANDIDO  4490 2,0 

LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA 4640 2,0 

 

Observações:  

 

1) Os candidatos poderão interpor recurso à Comissão de Apoio do 

Processo Seletivo, em conformidade com o item 7 do Edital n.º 3/2018/RH-VG de 

10.5.2018.  

 2) O recurso deverá estar fundamentado e ser interposto no prazo de 2 

(dois) dias a contar da publicação, somente por meio eletrônico, através do e-mail 

vg.drhtesteseletivo@tjmt.jus.br.  
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3) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

  

Várzea Grande, 8 de agosto de 2018. 

 

   LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

                   Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal 
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