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COMARCAS

Portaria

PORTARIA Nº. 42/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Gestor Judiciário do CEJUSC, Sr. Ricardo Moura 

Ricas-Mat.21178, no período de 13 a 15/08/2018 estará ausento para 

participar de curso de capacitação na Escola do Servidores em Cuiabá/MT 

(convocação), e no período de 16 a 25/08/2018 estará em usufruto de 

férias pelo período de 10 dias;

 Considerando a necessidade de designação de Gestor Judiciário para o 

CEJUSC para substituir no período em que o titular estiver afastado,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- Designar o Analista Judiciário Emanuel Daniallen do Amaral 

Gomes, matricula 34371 Gestor Judiciário do CEJUSC, no período de 13 a 

15/08/2018 (titular em capacitação) e no período 16 a 25/08/20018, em 

virtude de usufruto de férias do titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 09 de julho de 2018

 Marina Carlos França

Juíza de Direito Diretora do Foro

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 404/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0072709-26.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) MÁRCIA MARIA DA SILVA, portador(a) do RG 

nº. 255771046 SSP/SP e CPF nº. 069.906.038-95, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz do 6º 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá em substituição legal - Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro, a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta.

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

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

Cuiabá, 9 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904661 Nr: 33316-10.2014.811.0041

 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: WELMA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA PREVIDENCIA E SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/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$ 

813,43 (oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 400,00(quatrocentos 

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.: 773888 Nr: 27059-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR NATAL SIEGA, BENICIO SEVERINO FERREIRA, 

JAIME SERGIO LUPATINI, GILDO MOTTA DA SILVA, EDIVALDO LEITE DA 

SILVA, EDSON FERNANDES DA SILVA, NATANAEL BRAZ RIBEIRO, 

PAULO RODRIGUES DE AMORIM, MARCELO CAETANO DO VALLE 

BEZERRA, LUIZA BRAGA PEIXOTO, WALMOR LUCHESE

 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

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

devidamente INTIMADA à parte requerido, 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.: 1067433 Nr: 54274-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY CARLOS CORREIA ME, WESLEY CARLOS 

CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.363, 

LUCAS CAVALCANTE DA SLVA - OAB:18631/MT, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

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

OAB:OAB/MT 17.485, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - 

OAB:9217

 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.: 1001874 Nr: 24214-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 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.: 985459 Nr: 16516-67.2015.811.0041

 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: AMARILDO RODRIGUES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083947 Nr: 3437-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES 

DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA DA SLVA 

JUNIOR - OAB:12.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 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.: 778397 Nr: 31801-08.2012.811.0041

 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: ELZA MARIA DE GODOY PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO 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: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/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.: 1117458 Nr: 17667-34.2016.811.0041

 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: PEDRO JOSE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

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

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333

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

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

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

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

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.: 392287 Nr: 27666-55.2009.811.0041

 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: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 
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OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834311 Nr: 39667-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILE REGINA CUSTÓDIA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 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.: 1103307 Nr: 11829-13.2016.811.0041

 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: CLAUDINEIA RIBEIRO 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169989 Nr: 40175-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM DA CONCEIÇÃO SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168167 Nr: 39348-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLCIO BARBIERI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826207 Nr: 32150-74.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA FERNANDA EUBANK GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132915 Nr: 24214-90.2016.811.0041

 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: ADEVALDO ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

554,18 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,75(cento e 

quarenta reais e setenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113183 Nr: 15986-29.2016.811.0041

 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: WELLITON XAVIER BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1166011 Nr: 38382-97.2016.811.0041

 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: WITHINER GOMES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB: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$ 

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.: 1018044 Nr: 30943-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE RODRIGUES FELICIANO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814476 Nr: 20937-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, 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$ 

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921229 Nr: 44161-04.2014.811.0041

 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: CRISTIANE LUZIA DA SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

383,36 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 93,96(noventa e três 

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.: 1123985 Nr: 20418-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR LIMA DA CRUZ

 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: RODRIGO BRANDAO CORREA - 

OAB:16113

 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.: 800750 Nr: 7174-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA SANTOS QUEIROZ

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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.: 725234 Nr: 20951-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WEDER CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO PINHEIRO CALDAS, JEAN 

PINHEIRO CALDAS, LUIZ CARLOS DORILEO CALDAS, NATHÁLIA 

PINHEIRO CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, ANA KAROLINA BULHÕES - OAB:11257, EURICO DE 

CARVALHO - OAB:1.075-A/MT, VICENTE FERREIRA GOMES - 

OAB:1926-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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955498 Nr: 2838-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFTRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR HONÓRIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO 

- OAB:7659

 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$ 8.535,00 (oito mil e quinhentos e trinta e 

cinco reais), a que foi condenado nos termos da r. sentença., sendo que 

para a parte requerente o valor de R$2.220,92 (dois mil e duzentos e vinte 

reais e noventa e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 2.046,58 (dois mil e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), 

para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de R$2.220,92 

(dois mil e duzentos e vinte reais e noventa e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 2.046,58 (dois mil e quarenta e seis 

reais e cinquenta e oito 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 
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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.: 897485 Nr: 27926-59.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GERALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

JAIME CÂNDIDO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763418 Nr: 15998-82.2012.811.0041

 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): CLAUDETE SEGAL DOS SANTOS

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

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/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$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.: 990634 Nr: 18764-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETYLLY KIMBERLLY MONTEIRO

 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.: 963415 Nr: 6220-83.2015.811.0041

 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: RODNEY RICARDO TAQUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 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.: 1066651 Nr: 53975-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DA SILVA COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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.: 1033188 Nr: 38197-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CELIA DE AVELAR FERREIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA KAROLINE FERRUCI 
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MARQUES TOLEDO - OAB:19.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437264 Nr: 15313-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DE CASTRO MENDONÇA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136661 Nr: 25907-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FERNANDO GONÇALVES AMORIM SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 1098451 Nr: 9906-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ROGÉRIO DE ARRUDA PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

315,60 (trezentos e quinze reais e sessenta 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$ 108,88(cento e oito 

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.: 986144 Nr: 16745-27.2015.811.0041

 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: SAMANTHA MARTINEZ FERREIRA DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A/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.: 1076024 Nr: 57993-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKP, IP, CMDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14.119/MT, MONIZE ATEYEH - OAB:12508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Helena Neves - 

OAB:OAB/SP 157126, Emerson Drigo da Silva - OAB:OAB/SP 164.006, 
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Fábio Renato Vieira - OAB:OAB/SP 155.493, Gustavo Milharezi 

Mendonça - OAB:OAB/MT 9.148, Roberto França de Vasconcellos - 

OAB:OAB/SP 132.543, Whashington da Silva Vieira Sobrinho - 

OAB:OAB/SP 173.243

 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$ 

8.751,95 (oito mil e setecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.550,31(quatro mil e quinhentos 

e cinquenta reais e trinta e um centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 4.201,64(quatro mil e duzentos e um reais e sessenta e 

quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852767 Nr: 55545-95.2013.811.0041

 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: MARIA DO CARMO PERES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB: OAB/MT 8264

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

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 1052970 Nr: 47855-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROCHA BEZERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 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.: 458774 Nr: 28577-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14.843, MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:8655/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$ 

329,10 (trezentos e vinte e nove reais e dez centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$177,21 (cento e setenta e sete reais e vinte e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,14(cento e trinta 

e sete reais e quatorze 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.: 868224 Nr: 8123-90.2014.811.0041

 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: TIAGO MARQUES GABRIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT, MAURICIO SALES F. DE MORAES - OAB:14.826

 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$ 

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.: 1147402 Nr: 30600-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARDENE ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/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.: 1091419 Nr: 6772-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA FERREIRA DE FRANÇA

 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 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT OAB - MA13601 (ADVOGADO)

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

JANIO TEODORO VILELA OAB - RO6051 (ADVOGADO)

SERGIO ABRAHAO ELIAS OAB - RO0001223A (ADVOGADO)

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO)

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO)

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELETRO HIDRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

EDER MENDONCA DE ABREU OAB - TO1087 (ADVOGADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO)

SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO OAB - PA12661 (ADVOGADO)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A (ADVOGADO)

MILTON RICARDO FERRETTO OAB - RO571-A (ADVOGADO)

NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

OI MOVEL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar as partes quanto a decisão de ID do 

documento: 13928531, em que: " Visto. As recuperandas informam que 

houve por parte do credor Trek Terraplanagem Ltda, requerimento de 

arresto de valores a disposição da recuperanda Escavasul junto ao 

Consórcio Construtor Belo Monte, atendido pelo Juízo da 7ª Vara Cível 

desta comarca, na data de 19/07/2017, “do qual foi efetivado o arresto via 

BACENJUD no importe de R$ 650.000,00” (sic – id 13604818), em 

decorrência da cobrança de alugueis de maquinários locados pela 

devedora. Justificam que o valor expropriado da recuperanda, pode, no 

presente momento, inviabilizar o prosseguimento da recuperação judicial, 

“considerando que os valores objetos de arresto naqueles autos foram 

retirados dos créditos da qual a empresa recuperanda escavasul detinha 

junto ao consórcio Belo Monte, por serviços prestados e não recebidos” 

(sic – id 13604818). Afirmam, ainda, que tais valores integram o ativo 

circulante da recuperanda, essencial para integrar o fluxo de caixa, e dar 

continuidade em suas atividades eis que o valor atualizado superam a 
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quantia de R$ 700.000,00. Desse modo, ante as razões já expostas na 

decisão anterior (id 13311579), não vislumbro qualquer empecilho na 

liberação dos valores em favor das recuperandas, visto que diz respeito 

ao seu ativo circulante, essencial para integrar o fluxo de caixa das 

mesmas e dar continuidade às suas atividades. Além disso, foi 

encaminhado a esta Secretaria, o Ofício 048/2018, em que o Juízo da 7ª 

Vara Cível desta Comarca, solicita informações à destinação dos valores 

que se encontram bloqueados nos autos objeto do presente pedido (id 

13588232). Assim, determino seja expedido ofício a 7ª Vara Cível desta 

Comarca, para que proceda a vinculação dos valores bloqueados nos 

autos nº 1023026-45.2016.811.0041, ao presente feito. Determino, ainda, 

a intimação dos advogados subscritores das habilitações de créditos para 

que procedam a devida distribuição. Intimem-se. Cumpra-se." CUIABÁ, 7 

de agosto de 2018. CESAR ADRIANE LEÔNCIO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318400 Nr: 12766-52.2018.811.0041

 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: EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3.287/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por EDSON TEIXEIRA 

DOS SANTOS, por dependência aos autos da recuperação judicial da 

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.  (P rocesso  nº 

30015-21.2015.811.0041 – Código 1015739), 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318786 Nr: 12867-89.2018.811.0041

 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: MANOEL MARQUE DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/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 do Juizado Cível, que reconheceu a existência de crédito no valor 

de R$ 23.452,41 (fls. 08 e 22), atualizado até 01/06/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 24/06/2015.

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.: 1318410 Nr: 12770-89.2018.811.0041

 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: POLLYANNA SILVA ORMAY, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - 

OAB:14580

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

 Visto.

I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por POLLYANNA SILVA 

ORMAY, por dependência aos autos da falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), 

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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199462 Nr: 4520-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO DE SOUZA DIAS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 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.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 
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efeitos (fls. 17/19).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por DIONÍSIO DE SOUZA 

DIAS, por dependência aos autos da recuperação judicial da ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA. (Processo nº 2997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1179942 Nr: 43783-77.2016.811.0041

 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: ROGÉRIO PEDRO WEBERICH, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JOAQUIM 

DIAS SANTANA, 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, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13.456-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 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, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1197671 Nr: 3821-13.2017.811.0041

 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: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19.067-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/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.: 1126891 Nr: 21687-68.2016.811.0041

 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., ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, manifestar 

acerca das alegações do administrador judicial bem como juntar as 

páginas faltantes dos contratos de fls. 26/30 e 36/40 (fls. 57/62).

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.: 1161103 Nr: 36423-91.2016.811.0041

 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: THAYSA DA SILVA FRANCISCO, 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, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes a advogada (KAREN CORRÊA AMORIM DE OLIVEIRA) 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.: 1114333 Nr: 16432-32.2016.811.0041

 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: MAYCON DOUGLAS FRANÇA DE PAULA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, PAULO 

PEDRO DE CARLI - OAB:6.628/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 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.: 1111898 Nr: 15458-92.2016.811.0041

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIR DA CRUZ DE BRITO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:

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

 Visto.

I – Ante a juntada dos documentos (fls. 22/47), intime-se o Administrador 

Judicial e a falida para manifestação no prazo comum de 15 dias úteis.

II – 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.: 1126884 Nr: 21680-76.2016.811.0041

 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: GILSON FERREIRA SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON SADI FULBER - 

OAB:216B/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174848 Nr: 42067-15.2016.811.0041

 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: ALEX PREDIGER DA SILVA, KDSDS, Luiz Alexandre 

Cristaldo, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, MARIA APARECIDA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/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.: 1137786 Nr: 26472-73.2016.811.0041

 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: ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO, CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO CABELEIREIROS E MAQUIAGEM 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A/MT, FERNANDO GARCIA 

BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-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 da decretação 

da falência.

II – Após, intime-se a falida 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.: 74711 Nr: 11339-84.1999.811.0041

 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 BRADESCO S/A, JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO SOUSA - OAB:3686-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 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.: 949057 Nr: 59702-77.2014.811.0041

 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: MARCIA ARAUJO MACIEL, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

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

OAB:6.565/MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 

9.913

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

 Visto.

Às fls. 42/43, a habilitante MARCIA ARAUJO MACIEL, requer a correção 

do erro material com relação a classificação do seu crédito, para que 

passe a constar como sendo extraconcursal trabalhista, e o 

encaminhamento para o administrador judicial efetuar o pagamento.

O administrador judicial informa que “centenas de casos idênticos a este 

foram classificados como extraconcursal trabalhista”, e, “mesmo que a 

simples petição acostada aos autos pela autora não seja a medida correta 

para alterar uma decisão que já transitou em julgado”, entendeu que os 

esclarecimentos são pertinentes.

Em que pese as relevantes alegações da parte autora, verifico que já 

ocorreu o trânsito em julgado da sentença de mérito parcialmente 

procedente proferida às fls. 37/38, não sendo esta a via adequada para 

anular a referida decisão.

Assim sendo, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1179424 Nr: 43574-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: DEVANILSON FERNANDES PALMEIRA, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, 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.

DEVANILSON FERNANDES PALMEIRA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de de OLHETE 

RESTAURANTE EIRELI ME (CÓDIGO 1025409), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 17.678,24, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 05/08 e 11/12).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 14/15 e 23/24).

Parecer do Ministério Público (fls. 25).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 17.678,24, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0000806-43.2015.5.23.0002.

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 inclusão do crédito de 

DEVANILSON FERNANDES PALMEIRA, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 17.678,24, 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.: 948913 Nr: 59605-77.2014.811.0041

 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: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11.166, 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. 208, 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.: 933748 Nr: 51343-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE JUNIOR AGUIAR MAGALHÃES, 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, IZABELLA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA 

- OAB:17.274-O/MT

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

 Visto.

FELIPE JUNIOR AGUIAR MAGALHÃES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 9.220,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/13, 16 e 46).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito em razão de 

não haver óbice a sua habilitação (fls. 48/49).

Parecer do Ministério Público (fls. 52/53).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 9.220,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001149-76.2014.5.23.0001.

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 inclusão do crédito de 

FELIPE JUNIOR AGUIAR MAGALHÃES, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 9.220,00, classificado como concursal 

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.: 936091 Nr: 52636-46.2014.811.0041

 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: DAYANE DE SOUZA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, GUARACY CARLOS DE SOUZA - OAB:3287-MT

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

 Visto.

DAYANE DE SOUZA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

5.429,01, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06-v/22, 25/28 e 37).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito em razão de 

não haver óbice a sua habilitação (fls. 40/42).

Parecer do Ministério Público (fls. 44/45).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 5.429,01, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001449-45.2013.5.23.0107.

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 inclusão do crédito de 

DAYANE DE SOUZA SILVA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 5.429,01, classificado como concursal 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.: 1184458 Nr: 45325-33.2016.811.0041

 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: EDVAN JUNIO FERNANDES, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:19198/O

 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 

EDVAN JUNIO FERNANDES, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 24.000,00, 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.: 949059 Nr: 59704-47.2014.811.0041

 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: MEIRE REGINA NEVES DA GLORIA, 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, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - 

OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

Às fls. 42/43, a habilitante MEIRE REGINA NEVES DA GLORIA, requer a 

correção do erro material com relação a classificação do seu crédito, para 

que passe a constar como sendo extraconcursal trabalhista, e o 

encaminhamento para o administrador judicial efetuar o pagamento.

O administrador judicial informa que “centenas de casos idênticos a este 

foram classificados como extraconcursal trabalhista”, e, “mesmo que a 

simples petição acostada aos autos pela autora não seja a medida correta 

para alterar uma decisão que já transitou em julgado”, entendeu que os 

esclarecimentos são pertinentes.

Em que pese as relevantes alegações da parte autora, verifico que já 

ocorreu o trânsito em julgado da sentença de mérito parcialmente 

procedente proferida às fls. 37/38, não sendo esta a via adequada para 

anular a referida decisão.

Assim sendo, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 972911 Nr: 10638-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDRINES SILVA CRUZ FERREIRA, 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, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.752

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

 Visto.

Às fls. 68/73, o habilitante ONDRINES SILVA CRUZ FERREIRA, requer a 

correção do erro material com relação a classificação do seu crédito, para 

que passe a constar como sendo extraconcursal trabalhista, e o 

encaminhamento para o administrador judicial efetuar o pagamento.

O administrador judicial informa que “centenas de casos idênticos a este 

foram classificados como extraconcursal trabalhista”, e, “mesmo que a 

simples petição acostada aos autos pela autora não seja a medida correta 

para alterar uma decisão que já transitou em julgado”, entendeu que os 

esclarecimentos são pertinentes.

Em que pese as relevantes alegações da parte autora, verifico que já 

ocorreu o trânsito em julgado da sentença de mérito parcialmente 

procedente proferida às fls. 62/65, não sendo esta a via adequada para 

anular a referida decisão.

Assim sendo, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820608 Nr: 26839-05.2013.811.0041

 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 DAYCOVAL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131.646/SP

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

 Visto.

Sobre o depósito efetuado às fls. 166/168, diga o credor, no prazo de 05 

dias úteis.

Decorrido o prazo sem manifestação, determino o arquivamento dos 

autos, sem baixa na distribuição, excluindo-os do Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, conforme determina o art. 2° do Provimento n. 

10/2007 – CGJ, até a ocorrência de algum fato que justifique o 

desarquivamento ou nova provocação dos interessados.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 975222 Nr: 11703-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DE CAMPOS SILVA, 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, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651/MT

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

 Visto.

ELTON DE CAMPOS SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

7.576,33, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/12).

O Administrador Judicial manifestou-se favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 3.653,92 (fls. 21/23).

Apesar de devidamente intimada, a falida permaneceu inerte (fl. 36).

Parecer do Ministério Público (fls. 31/33).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do Terceiro Juizado Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 3.014,60 (fl. 11).

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 3.653,92, tendo em vista que o cálculo 

foi atualizado erroneamente pela parte autora.

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 inclusão do crédito de 

ELTON DE CAMPOS SILVA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 3.653,92, classificado como concursal 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819362 Nr: 25635-23.2013.811.0041

 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 INDUSVAL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 
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SILVA

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

EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CARAMICO - 

OAB:111110/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT

 Visto.

Resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos às fls. 

124/126, ante a sua intempestividade.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida (fls. 

120/123), e após dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1261317 Nr: 24820-84.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTHONNY VINICIUS FERREIRA E COSTA, FABIO 

HELENE LESSA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:4651/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Vistos.

Trata-se de “Ação Cautelar Incidental com pedido de Liminar, tutela de 

urgência”, proposta por Anthonny Vinicius Ferreira e Costa em face de Tut 

Transportes Ltda.

Sobre o pedido constante da alínea “a” de fl. 8v/9, diga a ré em 05 dias 

úteis.

Cumpra-se o disposto na última linha da decisão de fl. 28, apensando o 

presente ao processo ali indicado.

Após, imediatamente concluso.

Às providências.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 772104 Nr: 25195-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA, SANTA FELICIDADE 

PRESTADORA DE SERVIÇOS E TRANSPORTADORA LTDA, 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA- 

MASSA FALIDA, BURITI PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA 

ESTÂNCIA REUNIDAS ALVES PINTO LTDA, TRANSPORTES NOVA ERA 

LTDA, AGROPECUÁRIA JANDAIA LTDA, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, RAFAELLA ALT DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - 

OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ALEXANDRE DE 

ALMEIDA - OAB:43624

 Em cumprimento ao item “4” da decisão de fls.1265/1267, Impulsionando o 

presente feito, intimo os patronos ANA LUCIA RICARTE, OAB/MT 40411; 

DAVID DA SILVA BELIDO, OAB/MT 140619; KEYLA DA SILVA BELIDO, 

OAB/MT 15.165; e ALEXANDRE DE ALMEIDA, OAB/RS 43.624; para que 

compareçam nesta Secretaria a fim de retirar peças desentranhadas dos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1111898 Nr: 15458-92.2016.811.0041

 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: IZAIR DA CRUZ DE BRITO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:

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

 Vistos.

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

autos (NCPC, art. 145, I), assim como o fiz no processo principal.

À Secretaria para encaminhamento ao ilustre Juiz de Direito do Gabinete I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1111898 Nr: 15458-92.2016.811.0041

 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: IZAIR DA CRUZ DE BRITO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:

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

 Vistos.

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

autos (NCPC, art. 145, I), assim como o fiz no processo principal.

À Secretaria para encaminhamento ao ilustre Juiz de Direito I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 140561 Nr: 27459-66.2003.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Prestação de contas da massa falida de Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda.

1. Intime-se o síndico da massa falida para, em 05 dias, manifestar-se 

quanto aos termos da certidão de fl. 1.135.

 2. Diante do noticiado às fls. 1.136, intime-se, pessoalmente, a 

interessada Regina Tereza da Costa Silva, no endereço constante à fl. 

962, para que constitua novo patrono nos autos, no prazo de 15 dias.

3. Defiro o pedido de fl. 1.139, devendo a Secretaria promover as 

anotações necessárias.

Cumpridas as determinações supra, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 804602 Nr: 11063-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 18 de 541



 PARTE AUTORA: FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIX COLSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOARES - 

OAB:206359/SP, MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - 

OAB:229571/SP

 Vistos.

À fl. 831, a exequente pugna pela realização de nova busca de valores, 

via sistema BACENJUD, alegando ter transcorrido mais de 02 anos desde 

a primeira tentativa de penhora.

Assim, diante do tempo transcorrido desde a última tentativa de penhora 

de numerários (06/10/2015), defiro o pedido de fl. 831, e determino a 

realização de penhora online, via BACENJUD, das contas de titularidade da 

executada Onix Consultor ia Especial izada Ltda. ,  CNPJ 

03.823.524/0001-70, até o valor indicado à fl. 832, permanecendo o feito 

em Gabinete até o resultado da consulta de bloqueio.

Confirmado o bloqueio e aperfeiçoando-se a penhora, intime-se a parte 

executada a apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 525 do CPC.

Infrutífera a tentativa de bloqueio ou sendo irrisório o valor encontrado, 

intime-se a parte exequente para indicar bens de propriedade da 

executada, passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento do feito.

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.: 1111940 Nr: 15500-44.2016.811.0041

 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: ANTONIO MOREIRA, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTANS TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, LEONARDO LEANDRO RUWER - OAB:11311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER ABREU LIMA 

- OAB:OAB/MT 6.177, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE 

- OAB:5.703/MT

 Visto.

Intime-se a falida para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004436-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO BRAVIN (AUTOR)

MARCOS ROBERTO BRAVIN (AUTOR)

PEDRO GERALDO BRAVIN (AUTOR)

MARIA INES ROSOLEN BRAVIN (AUTOR)

ANA MARIA NUNES BRAVIN (AUTOR)

JULIO CEZAR BRAVIN (AUTOR)

HELOISA CAROLINA MASSUCATO BRAVIN (AUTOR)

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (AUTOR)

MARISLEI LOT BRAVIN (AUTOR)

DOM BALDUINO PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

CIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA BRAVIN (AUTOR)

ALEXSANDRO BRAVIN (AUTOR)

CILENE MANTOVANI BRAVIN (AUTOR)

LUIZ CARLOS BRAVIN (AUTOR)

LUCIANE DALMOLIN BRAVIN (AUTOR)

EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN (AUTOR)

JAIR BRAVIN (AUTOR)

ALTAIR BRAVIN (AUTOR)

BORTOLO ALENCAR BRAVIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO PITBULZINHO (RÉU)

EVA DA NOVA POXORÉO (RÉU)

GERALDO VULGO "JATOBÁ" (RÉU)

RONIVAN SANTANA BARBOSA (RÉU)

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ de 

que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 8.1.1, e com 

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

Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI EXPEDIDO 

EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO NOS 

TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC). CUIABÁ, 9 de agosto de 2018. AMANDA MEIRA 

FLORENTINO Gestora Judiciária em substituição SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

- VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 727879 Nr: 23778-10.2011.811.0041

 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: GRACI OURIVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TADEU CICERO DE SÁ, CECILIA 

ARRAIS CICERO DE SÁ

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

OAB:4651/MT, CLAINILTON AGUIAR LEITE - OAB:12.344 MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - 

OAB:15910/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que é TEMPESTIVO o Embargos de Declaração 

de folhas 671/674, uma vez que a parte foi intimada da decisão no dia 

06/07/2018, por meio do D.JE. Nº 10288.

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço nº 

001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE EMBARGADA para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.023 CPC. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 805055 Nr: 11522-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR WALLAUER, TEUGENE SMAIOTTO 

WALLAUER, ODEGAR JUNG, LADY JUNG, ALBERTO FREESE, NILVI 

FREESE, ARLINDO KNOP, HEDY SNOP, SONIA JOST WALLAUER, 

CLAUDIO WALLAUER, CELSO WALLAUER, CLARISSE JOST WALLAUER, 

CLACIO WALLAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO IVO LIEL, APARECIDA MARIA 

APONE, CAMILO SEMORESING, IVO MARKMOOOM, AURI MARKOON, 

EDMUNDO WENTZ, ERNESTRO GUILHERME KELLER FILHO, GERCINO 

BRAZ DA ROCHA, IEDA MARIA RIBEIRO FROIS, ISILDA BECKER, JULIO 

CALDEIRA FROIS, LIBORIO BRAU, LUCIO ANTONIO P. DE REZENDE, RUI P. 
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DE REZENDE, MANOEL SILVESTRE DE SOUZA, OTAIR LUIZ FERREIRA, 

RENATO DE FREITAS, RUDI MARKMOONM SILVIO LAURO, ILMO WALDIR, 

EMMO MARKMOON, SILAS LUIZ DE SOUZA, WANDERLEI FERREIRA DA 

SILVA, ROGERIO LIELL, Savio guimaraes barbosa, CARLITO RIBEIRO DA 

ROCHA, MARILIA PEREIRA DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSE GONÇALVES 

FILHO - OAB:45.848

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 805055 Nr: 11522-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR WALLAUER, TEUGENE SMAIOTTO 

WALLAUER, ODEGAR JUNG, LADY JUNG, ALBERTO FREESE, NILVI 

FREESE, ARLINDO KNOP, HEDY SNOP, SONIA JOST WALLAUER, 

CLAUDIO WALLAUER, CELSO WALLAUER, CLARISSE JOST WALLAUER, 

CLACIO WALLAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO IVO LIEL, APARECIDA MARIA 

APONE, CAMILO SEMORESING, IVO MARKMOOOM, AURI MARKOON, 

EDMUNDO WENTZ, ERNESTRO GUILHERME KELLER FILHO, GERCINO 

BRAZ DA ROCHA, IEDA MARIA RIBEIRO FROIS, ISILDA BECKER, JULIO 

CALDEIRA FROIS, LIBORIO BRAU, LUCIO ANTONIO P. DE REZENDE, RUI P. 

DE REZENDE, MANOEL SILVESTRE DE SOUZA, OTAIR LUIZ FERREIRA, 

RENATO DE FREITAS, RUDI MARKMOONM SILVIO LAURO, ILMO WALDIR, 

EMMO MARKMOON, SILAS LUIZ DE SOUZA, WANDERLEI FERREIRA DA 

SILVA, ROGERIO LIELL, Savio guimaraes barbosa, CARLITO RIBEIRO DA 

ROCHA, MARILIA PEREIRA DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSE GONÇALVES 

FILHO - OAB:45.848

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento à Decisão de fls. 250/253 

verso, intimo a parte autora para que tragam aos autos reprodução dos 

seguintes documentos, mapas com a localização das Áreas de 

Preservação Permanente ou de reserva legal ou de licença ambiental ou 

qualquer outra informação que entender pertinente quanto as 

particularidades ambientais da área. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 989145 Nr: 18147-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE STASHI KUROYANAGI, EURIKO 

MATSUBARA KUROYANAGI, ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI, ERIKA 

KUROYANAGI, JANE YAEMI KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES CARDOSO, HEBERT GREGORIO 

DA SILVA, JOANA SILVIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, OTAVIO MARCELO 

FRANCO CARVALHO, VANDERSON TERRA DO NASCIMENTO, IVAIR 

ALMEIDA REZENDE, VANDERLEY GOMES CARDOSO, JÚLIO CÉSAR 

MILITÃO NEVES, ALEX GODOY RIBEIRO, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1118437 Nr: 18092-61.2016.811.0041

 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: RAFAEL CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON OLIVEIRA, CONDOMINIO 

RESIDENCIAL VALENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIELLE FABIANE COSTA 

PENHA LIMA - OAB:21.685/MT

 Vistos.

RAFAEL CARVALHO DE SOUZA opôs embargos de declaração contra a 

sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse 

cumulada com indenização e pedido liminar às fls. 174/176, alegando 

omissão ao dispositivo que o condenou ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios sem apreciar o pedido de gratuidade judiciária.

 Alega, o embargante, que a sentença foi omissa, posto que ele não 

possui condição para arcar com as custas processuais e honorários 

advocatícios, e que juntou termo de hipossuficiência à fl. 20, sendo que 

seus rendimentos são de aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais) 

mensais. Deste modo, requer o embargante que tal pedido seja novamente 

apreciado, nos termos do art. 1.022, inciso II, CPC.

 Instada, a parte embargada quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 

188.

É o relatório.

Decido.

RECEBO os presentes embargos de declaração para discussão, posto 

que tempestivos, passo à análise de seu mérito.

Verifico que assiste razão a alegada omissão suscitada pelo embargante, 

uma vez que o pedido de concessão de gratuidade não foi apreciado na 

sentença ou qualquer outra decisão.

Desta feita, comprovada a omissão, enseja a sua supressão, portanto, 

nos termos do art. 1.022, I do CPC, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a sentença de fls. 174/176, que 

passa a contar com a seguinte inclusão:

“Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, desde já, fixo em 15% sobre o valor corrigido da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC, atenta à natureza da demanda, tempo 

de tramitação e atuação do patrono, que, no entanto, mantenho suspensa 

pelo prazo de 05 anos, nos termos de artigo 98, § 3° do CPC, diante da 

gratuidade judiciária que DEFIRO neste ato”.

1. INTIMO as partes, via DJE, da presente decisão.

2. Certifique-se o cumprimento dos demais itens da sentença de fls. 

174/176.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 441315 Nr: 17836-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCILIO DE ASSIS BORANGA ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:13753/GO, JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - 

OAB:6456-A

 Vistos.

Junto o resultado do bacebjud e intimo as partes para, querendo, se 

manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 753776 Nr: 5718-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA, JOSÉ 

CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CONDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse visando à proteção 

possessória de um imóvel urbano localizado nesta Capital/MT. 

Vislumbrando a possibilidade de composição amigável entre as partes 

através de mediação, vista se tratar de litígio envolvendo familiares.

Em 31/07/2018, a parte autora pugnou pelo cancelamento do ato ante a 

desocupação voluntária do imóvel pela parte ré e requereu a procedência 

da ação, além da condenação desta.

Pois bem, INDEFIRO o petitório de fls. 159/159v, uma vez que a saída 

voluntária do imóvel não induz confissão. A desistência da ação pela parte 

autora é lícita, no entanto a extinção do feito precede de anuência da parte 

ré. Nos autos em comento não há que se falar em julgamento antecipado 

da lide ou perda do objeto pela desocupação voluntária do imóvel pela ré, 

uma vez que com a contestação o pedido se tornou controvertido.

Isto posto, INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, manifestar 

interesse na desistência da ação.

Decorrido o prazo, não havendo impugnação os autos devem ser 

submetidos à seção de mediação e, após conclusos para saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1154769 Nr: 33830-89.2016.811.0041

 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: JOAQUIM SOUZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA SOARES DOS SANTOS, JARDES 

GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15.046/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte AUTORA para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 374020 Nr: 10717-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DE ARAUJO MACHADO, MARIA RITA 

FERREIRA MACHADO, HERDEIROS DE DOMINGOS DE ARAÚJO MACHADO 

e sua esposa IRENE BOMBONATO DE ARAÚJO, ENILDA CAMARGO 

ROMEIRO, YOSHIO NAKAMAI, BELMIRO MARTINS DE SOUZA, MARIA 

LOPES NAKAMAI, MARIA DOS ANJOS SILVA MARTINS, ALVARO 

ANTONIO MARTINELLO, MARCIA REGINA MARTINELLO, BELMIRO 

MARTINS DE SOUZA, DARLEY VITÓRIO, MARIA GLEIRIAM ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que a Parte Executada, apesar de intimada da 

decisão/despacho de fls. 283/283 verso, por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10267, disponibilizado no dia 05/06/2018, deixou transcorrer 

'in albis' o prazo fixado na data de 27/06/2018.

 Ademais, INTIMO a parte Exequente, para manifestar-se no prazo de 5 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 450002 Nr: 22754-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CARDOSO DIAS, ANECY ALMEIDA LOPES, 

ADEMIR ORSO, AFONSO BARROS DE SÁ, ALGACIR ORSO, CLAUDIENOR 

FREITAS FEITOZA, ELIAS MELGAÇO CHAVES, DOMINGOS DE ARAUJO 

DIAS, EDESIO MOREIRA BORGES, JOÃO MARIA DA ROSA, JOSE 

PLÁCIDO DA SILVA, JOSE RODRIGUES CABRAL, MANOEL LAZARO 

PEREIRA, GILSON ALVES FERREIRA, ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA, 

MARCIO MULARI, MARCIAL LOPES NETO, SERGIO DIRCEU WOLFER, 

VALDETAR ZAGO, VALMIR LOPES DA SILVA, MILTON SÉRGIO DIAS 

FERREIRA, PAULO PINTO ARAÚJO, VILMA ANTONIO SINHORI, VANDERLEI 

DE OLIVEIRA ALVARENGA, FRANCISCO PEREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE MARIA MACEDO MENEGATTI, ALDA 

MARIA SANCHES, GIOVANA MACEDO MENEGATTI, ALDIR MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A, CAMILA MOURA FEITOSA - OAB:17.816, 

CAROLINA APAZ FERRAZ - OAB:13380/MT, CESAR JOSE LEMES - 

OAB:26098, FRANCISCO PEREIRA LEMES - OAB:1081/GO, JAIR 

FERNANDES DA LIMA JUNIOR - OAB:10259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CESAR HOFFMANN - 

OAB:9209/SC, LAURO SULEK - OAB:3403/MT

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 441416 Nr: 17909-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, ROSANE TEIXEIRA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SÉRGIO REIS DE BRITO, RAQUEL 

OLIVEIRA BRITO, EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, ARLETE BELJAK 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578/MT, Vladimiro Amaral de Souza - OAB:MT/1578, WESLEY 

AMARAL DE ANDRADE - OAB:24.017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:OAB/MT 9.563, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13.975, 

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006646-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A (ADVOGADO)

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARTINS BARCELOS ROCHA ALMEIDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 
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EMBARGANTE, ORA EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuarem o pagamento das custas processuais finais (Certidão do 

Contador – Id 14465620), sob pena de inscrição na divida ativa e posterior 

execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011156-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA 

(REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024303-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENY MARTHA HADDAD PINTO (AUTOR)

OLGA CRISTINA PAES DE BARROS HADDAD (AUTOR)

LUCIA HELENA HADDAD (AUTOR)

SOFIA FATIMA HADDAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT0010742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME (RÉU)

EDUARDO BOEL (RÉU)

IVANA AUXILIADORA RIBEIRO BOEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT0005009A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1024303-62.2017.8.11.0041 AUTOR: GENY 

MARTHA HADDAD PINTO, SOFIA FATIMA HADDAD, OLGA CRISTINA 

PAES DE BARROS HADDAD, LUCIA HELENA HADDAD RÉU: JUSSINEY R. 

DE ARRUDA - ME, EDUARDO BOEL, IVANA AUXILIADORA RIBEIRO BOEL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de despejo promovida por GENY MARTHA 

HADDAD PINTO, SOFIA FATIMA HADDAD, OLGA CRISTINA PAES DE 

BARROS HADDAD e LUCIA HELENA HADDAD em desfavor de JUSSINEY 

R. DE ARRUDA - ME, EDUARDO BOEL, IVANA AUXILIADORA RIBEIRO 

BOEL. Em audiência realizada em 11.12.2017 (id. 11064949), Os autores 

entabularam acordo com o requerido JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME, 

restando consignado que os demais demandados (EDUARDO BOEL e 

IVANA AUXILIADORA RIBEIRO BOEL) não compareceram ao aludido ato 

processual, face a frustração da citação dos mesmos. Determinou-se 

nova tentativa dos requeridos não citados (id. 11070912), com a 

redesignação da audiência de conciliação, ao que não houve a citação e a 

audiência restou frustrada (id. 12157551), ao que se determinou a 

intimação da parte autora para manifestar quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito (id. 12201000). As autoras compareceram nos 

autos (id. 12371389), pleiteando a desistência da demanda com relação 

aos requeridos EDUARDO BOEL e IVANA AUXILIADORA RIBEIRO BOEL, 

bem como a homologação do acordo entabulado na audiência de 

conciliação (id. 11064949) com o requerido JUSSINEY R. DE ARRUDA - 

ME, através do seu representante legal, bem como o início da fase de 

cumprimento de sentença. É o necessário Relato. Fundamento e Decido. 

Com relação aos requeridos EDUARDO BOEL e IVANA AUXILIADORA 

RIBEIRO BOEL, ante a ausência de citação dos demandados 

desnecessária a anuência dos mesmos quanto ao pedido de desistência 

formalizado pelas autoras. Assim sendo, HOMOLOGO o pedido do 

id.12371389, com relação à desistência da demanda em face dos 

requeridos EDUARDO BOEL e IVANA AUXILIADORA RIBEIRO BOEL, ao 

que julgo extinto o feito com relação aos mesmos, na forma do que 

estabelece o art. 485, VIII do CPC. Com relação ao requerido JUSSINEY R. 

DE ARRUDA - ME, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes na 

audiência de conciliação (id. 11064949) para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro 

nos artigos 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma pactuada Com relação ao pedido de 

deflagração da fase de cumprimento de sentença, ante a inadimplência da 

parte, é certo que a homologação do acordo só foi realizado nesta 

ocasião. Assim sendo, pendente de trânsito em julgado a r. decisão para 

que possa ser deflagrado o cumprimento definitivo da r. sentença 

homologatória. Destarte, INDEFIRO o pedido de deflagração da fase de 

cumprimento de sentença nesta ocasião. Outrossim, em que pese a 

renúncia do id. 13180999 é certo que os autores possuem outros 

procuradores, consoante instrumento de procuração do id. 9327890. 

Após o trânsito em julgado, diga os autores quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, com a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias, apresentando o necessário memorial 

atualizado do débito exequendo. P.R.I Certificado o trânsito em julgado, e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença no prazo estabelecido, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006007-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUNIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT0008328A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT20720/B 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1006007-55.2018.8.11.0041 AUTOR: EDUNIO 

LEITE RÉU: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Trata-se de demanda promovida por EDUNIO LEITE em desfavor de 

AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A As partes se compuseram 

amigavelmente em audiência de conciliação (id. 14307093), requerendo a 

homologação do acordo entabulado nos autos (id.14386368) e a extinção 

do processo. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

(id.14386368) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, 

“b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Custas processuais 

e honorários advocatícios na forma pactuada. P.R.I. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 26 de julho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893193 Nr: 25356-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS BEZERRA

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

OAB:9395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Despejo 

com pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança de Aluguéis promovida por 

Tarcilia de Souza em desfavor de José Marcos Bezerra para declarar 

rescindida a locação e, por conseguinte decreto o despejo definitivo. 
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Desnecessário a fixação de prazo para desocupação voluntária ou a 

expedição de mandado de despejo forçado (art. 65, da Lei n.8.245/91), 

pois o imóvel já foi restituído à autora. Condeno o requerido ao pagamento 

dos alugueres vencidos e não pagos referentes ao remanescente do mês 

de abril/ 2012, no valor de R$ 500,00 e a partir de maio/2012, 

considerando o valor mensal, de R$ 1.000,00 até a desocupação do 

imóvel, a serem corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada 

aluguel, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do 

vencimento de cada parcela e ainda, multa contratual constante nas 

cláusulas Terceira § 2º e cláusula Quarta, § 2º.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil.P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se, observando-se o disposto no art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375348 Nr: 12054-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADIESEL AUTO PART LTDA, GLADPORT DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADPORT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, BRADIESEL AUTO PART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALBERTO 

MERENCIANO - OAB:103.443, FRANCISCO JOSE DEPIETRO VERRONE - 

OAB:274.620, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, 

ROBERTA RIOS PEREIRA - OAB:172427/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALBERTO 

MERENCIANO - OAB:103.443, FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12.742/MT, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT - 5959, PAOLA 

CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT, ROBERTA RIOS 

PEREIRA - OAB:172427/SP, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Processo n° 12054-77.2009.811.0041

Código 375348

Vistos.

Intime-se a credora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, § 3°, CPC), sobre as questões alegadas pela executada, sobretudo, 

quanto a regular habilitação desse crédito perante a recuperação judicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880561 Nr: 17119-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLER SILVEIRA LEITE

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

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A

 Processo n° 17119-77.2014.811.0041

Código 880561

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar acerca dos depósitos de fls. 

111/143, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Agosto de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089514 Nr: 6002-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS E MARTINS NETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR CANDIDA PALACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FRANCISCO DA 

SILVA SCHMITT - OAB:19.276, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13925, 

PÂMELA CARLA BOBATO SCHIMITT - OAB:RN 9.545 B, TAIRINE ELISA 

BOBATO SCHMITT - OAB:17.174 OAB/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 Processo n. 6002-21.2016.811.0041

Código: 1089514

Vistos

Intimem-se as partes para no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o 

comprovante de depósito bancário ou outro meio ao qual pagaram o 

acordo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Agosto de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333566 Nr: 4241-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BELLO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR AGRIMPIO BARBOSA, 

CATARINA DA PENHA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789/MT, NARA REGINA SILVA VENEGA - OAB:6.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de levantamento do valor penhorado através do sistema 

Bacenjud à fl. 84, devendo ser expedido o competente alvará em favor da 

parte exequente ou do seu advogado (fl. 13).

Por outro lado, INDEFIRO a suspensão do feito, porquanto o prazo 

solicitado já decorreu entre o pedido e a presente data.

Desta feita, INFORME a parte exequente os seus dados bancários ou os 

do seu advogado, sob pena de inviabilização da expedição do alvará, bem 

como DÊ prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

OU MANIFESTE-SE sobre a possibilidade de extinção do feito e expedição 

de certidão de crédito como disposto nos artigos 580 e seguintes da 

CNGCGJMT, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

presunção por este Juízo da sua concordância tácita.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075528 Nr: 57747-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA, PAULO 

MASAYUKI UEZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL LIGHT CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:OAB/MS 11.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique a Secretaria deste Juízo a publicação do edital de citação no 

DJE, de modo que, caracterizada a sua contumácia, nomeio, desde já, 

como curadora especial, a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (NCPC, 72, 

II, PU).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053140 Nr: 47971-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON EDSON REAL BRITO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 (...)Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor 

da parte autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme 

dados bancários declinados à fl. 137. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de Agosto de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065072 Nr: 53236-33.2015.811.0041

 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: JOSE BENEDITO MARQUES DA SILVA, SANDRA 

ELISMETE PRADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, HABITRADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO ZANATA - OAB:8.360

 (...)Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

De Restituição De Quantia Paga C/C Indenização Por Danos Morais em 

desfavor de Sistema Fácil Incorporadora imobiliária Cuiabá V – SPE LTDA, 

Habitrade Empreendimentos Imobiliarios e Rodobens Negocios Imobiliarios 

S/A.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, suspendo o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 

1.060/50).Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações pertinentes.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de 

Agosto de 2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1165666 Nr: 38232-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAY CARLOS FONSECA FILHO, MONICA 

IGREJA LEITE DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480, LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16929, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937, ROBERTO DIAS 

DE CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 (...)determino:a)Promova-se as devidas anotações,(...)b)Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cálculo 

atualizado do débito, conforme fundamentação retro.c)(...)INTIME-SE os 

devedores, independente de nova determinação deste Juízo, através de 

seu(s) patrono(s), para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido das custas processuais.

(...)não ocorrendo o pagamento no prazo estabelecido, ao débito será 

acrescido multa de 10% e honorários advocatícios de 10%(...)Entendo, 

assim, não ser possível, desde já, a adjudicação dos imóveis relacionados 

até porque o valor apontado para fins de adjudicação dos mesmos 

guardava relação com o valor reduzido da dívida.(...)d)Arreste-se os 

imóveis matriculados sob números 113.185, 113.186, 113.279, 113.280, 

113.315 e 113.316, do CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT, expedindo-se o 

competente ofício ao Cartório em questão para a necessária averbação na 

matrícula dos imóveis.a.Oficie-se a GINCO comunicando-lhe o arresto dos 

imóveis determinados nestes autos, bem como a proibição de 

transferência dos mesmos a terceiros, sem expressa autorização deste 

Juízo.b.Com a confirmação do arresto, intime-se os executados, 

dando-lhes ciência.Transcorrido o prazo para o pagamento 

voluntário,(...)deverá o exequente providenciar as matrículas dos imóveis, 

na forma do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC , lavrando-se termo de 

penhora,(...).Com a lavratura do termo de penhora, expeça-se mandado 

de avaliação dos imóveis penhorados,(...) e)Intime-se os executados para 

desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

expedição do respectivo mandado de imissão de posse do aludido imóvel 

em favor do exequente;f)Autorizo o prosseguimento do leilão extrajudicial, 

devendo ser observada as cautelas da legislação específica (Lei n. 

9.514/97), devendo ser oficiado ao leiloeiro e ao Cartório de Registro no 

qual encontra-se matriculado o imóvel descrito à fl. 09,(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 328344 Nr: 1041-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DE TEXTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIZAR PAULA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RORIGUES - 

OAB:OAB/MT 12409-A, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:11769/MT, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - 

OAB:11370/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HELIO RODRIGUES 

DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626

 Código 328344

Vistos

 Defiro o pedido de penhora pleiteado à fl. 246.

 Denote-se, entretanto, que não há elementos para localização e correta 

penhora no imóvel em questão.

Portanto, determino:

a) Intime-se o exequente a providenciar a matrícula do imóvel, no prazo de 

10 (dez) dias, cuja penhora restou deferida, na forma do que estabelece o 

art. 845, § 1º do CPC , lavrando-se termo de penhora, na forma do que 

estabelecem os arts. 838 e 849 ambos do CPC, bem como a intimação do 

executado e de sua esposa da referida penhora, na forma do que 

estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC.

Com a lavratura do termo de penhora, expeça-se mandado de avaliação 

dos imóveis penhorados, na forma do que preconiza o § 3º do art. 523, 

seguindo-se, na sequência, os atos de expropriação.

Na hipótese do exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar 

conhecimento a terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no 

ofício imobiliário, ao que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora 

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

CPC, independentemente de mandado judicial.
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Int. Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375100 Nr: 11464-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A - CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELLY MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA, 

SELMA SANTINI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - OAB:12.009, 

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018

 Código 375100

Vistos

 Diga o exequente, em 10 (dez) dias, quanto ao ofício de fl. 194, 

ressalvando que a inércia dará ensejo à baixa na penhora, conforme 

solicitado pelo Juízo Trabalhista, em razão da arrematação realizada 

naquele Juízo.

Havendo concordância com a baixa, no mesmo prazo, deve o exequente 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734459 Nr: 30757-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYLENE BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 30757-85.2011.811.0041

Código 734459

Vistos.

Verifica-se que a executada devidamente intimada para informar a 

localização dos bens, deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 66).

 Desta feita, aplico-lhe multa no percentual de 10 % sob o valor atualizado 

do débito em execução (art. 774, § único, CPC/15).

Cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 59, no que tange a 

expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos encontrados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 425923 Nr: 9061-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FRANCISCO DA SILVA, IVO 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, HNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 9061-27.2010.811.0041

Código 425923

Vistos.

Realizada a consulta ao Sistema Renajud, tendo logrado êxito em localizar 

o registro de veículos de propriedade dos devedores, a exequente 

manifestou interesse nos veículos Honda C 100 Biz, Placa JZE 0450 e 

Honda CG 125 Fan, Placa NJC 8786 (fls. 142/145).

Desta feita, intimem-se os executados para que informem a atual 

localização dos aludidos veículos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de aplicação da multa prevista no art. 774, inc. V do CPC.

 Aportando nos autos a localização, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, independente de nova deliberação por este Magistrado, sendo 

certo que “Efetuar-se-á a penhora onde quer que se encontrem os bens, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros” (art. 845, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 347786 Nr: 18073-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCSA BOTELHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENI RAMOS DE ALMEIDA - 

OAB:16.089, LILIAN MILLER - OAB:12022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15.973

 Processo n° 18073-36.2008.811.0041

Código 347786

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 369/371, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8665 Nr: 10819-27.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUORUM ARTEFATOS DE COURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17.609MT, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A certidão de fl. 218 dá conta de que os bens automóveis não foram 

localizados para serem penhorados e avaliados, de maneira que, não 

havendo penhora, não há que se falar no prosseguimento do feito 

simplesmente com a avaliação dos veículos indicados e a sua posterior 

alienação.

Desta feita, manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 218, 

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

dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811071 Nr: 17572-09.2013.811.0041

 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: MARCUS VINICIUS CASTRO ALVES, ALESSANDRA 

SILVA BARBOZA

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

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI EDUARDO SANO LAURINDO - 

OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A

 Processo n° 17572-09.2013.811.0041

Código 811071

Vistos.
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Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 209/213. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

O requerimento do exequente deve atender o art. 524 do NCPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu 

crédito.

Após, concluso para análise do pedido de fl. 250.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 293774 Nr: 11537-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR PARPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT

 Processo n° 11537-43.2007.811.0041

Código 293774

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 265, bem como 

o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, §3°, NCPC).

Intime-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.: 793601 Nr: 47734-21.2012.811.0041

 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): LEUDINEY L. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SANTANA - 

OAB:11.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração de fls. 95-98 opostos em face da 

sentença extintiva de fl. 92, alegando a existência de omissão relativa 

quanto ao cumprimento tempestivo da determinação contida no despacho 

de fl. 88, ao que requer seja suprida com a atribuição de efeito infringente.

É o breve relato. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos.

No mérito, proferido em 25/10/2017 o despacho de fl. 88, expediu-se em 

seguida carta de intimação pessoal da parte exequente para 

manifestar-se nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena 

de extinção.

O AR tenha foi juntado aos autos em 20/01/2018 à fl. 91, os autos vieram 

conclusos em 26/01/2018, sendo que foi proferida sentença extintiva em 

23/01/2018 à fl. 92.

A parte exequente, por sua vez, manifestou-se em 26/01/2016, juntando 

aos autos comprovante de publicação do edital em jornal de ampla 

circulação.

Com efeito, tem-se que, embora o AR de intimação pessoal da parte 

exequente tenha sido juntado em 20/01/2018 à fl. 91, o despacho 

proferido em 25/10/2017 à fl. 88, foi publicado somente no DJE n. 10184 de 

23/01/2018, de maneira que a manifestação de fls. 93-94 se deu 

tempestivamente.

Desta feita, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito 

infringente, para determinar o prosseguimento da execução (NCPC, 1.022, 

II).

Certifique a Secretaria deste Juízo o decurso do prazo para a parte 

executada ingressar nos autos, de modo que, caso fique caracterizada a 

sua contumácia, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (NCPC, 72, II).

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729337 Nr: 25335-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 25335-32.2011.811.0041

Código 729337

Vistos.

Considerando o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para 

se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de arquivamento.

Intime-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.: 98686 Nr: 13558-65.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CANCILIERI DO 

NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363 OAB/MT, PAULO CÉZAR DE 

FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17.483 - OAB/MT

 Processo nº 13558-65.2002.811.00041

 Código 98686

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por NUNES E ARRUDA LTDA - ME em desfavor 

de EXTRA CAMINHÕES LTDA.

Citado, o executado deixou de pagar a dívida exequenda, sendo-lhe 

penhorados os bens móveis descritos, cujo auto de avaliação segue às 

fls. 505/506.

O exequente requereu então às fls. 513/521, a adjudicação dos bens 

móveis penhorados às fls. 505/506.

Determinada a intimação do executado, nos termos do artigo 876, § 1º, 

inciso I, do NCPC (fl. 522), este deixou de manifestar-se no tempo e modo 

devidos, conforme se depreende da certidão de fl. 524.

É o breve relato. Decido.

O artigo 877, § 1º, inciso II, do NCPC, dispõe que:

“Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última 

intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do 

auto de adjudicação.

§ 1º. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a 

assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de 

secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

(...)

II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel.

No caso dos autos, a parte executada manteve-se silente após a sua 

regular intimação para manifestar-se acerca do pedido de adjudicação da 

parte exequente.
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Desta feita, DEFIRO o pedido da parte exequente de ADJUDICAÇÃO dos 

bens descritos no auto de penhora de fls. 505/506.

Expeça-se a competente ordem de entrega ao adjudicatário, nos termos 

do inciso II do § 1º do artigo 877 do NCPC.

Após a ultimação dos atos acima, intime-se o exequente para trazer 

demonstrativo atualizado do seu crédito, com a devida dedução do valor 

dos bens adjudicados, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939605 Nr: 54395-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACDS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por LUCIENE DA SILVA 

PEREIRA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353476 Nr: 24008-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILO LIBANIO DE SOUZA, FRANCISCA SOARES 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO ARAÇATUBA TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FOGAÇA DE 

ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:169.709-A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, ELLEN 

CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A, ROGÉRIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16.405

 Processo n. 24008-57.2008.811.0041

Código 353476

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição e comprovantes 

de depósitos de fls. 404/409, requerendo o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

 Intime-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.: 1153226 Nr: 33162-21.2016.811.0041

 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: NILTON CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, 

SANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

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

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o lapso temporal desde o pedido de fls. 58, intime-se o autor 

para apresentar os documentos solicitados pelas Procuradorias do Estado 

e do Município, bem como para se manifestar acerca do AR de fls. 53, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntadada, renove-se vistas às respectivas Procuradorias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905698 Nr: 34022-90.2014.811.0041

 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 APARECIDO DA SILVA FERIRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por LUIZ CARLOS BATISTA 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito de 50% 

dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino 

a expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, 

mediante transferência para conta a ser indicada, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 57876 Nr: 2170-68.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAMARIA GRAMOLINI 

BIANCHINI - OAB:5067/MT, FÁBIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA - 

OAB:5929/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Processo n° 2170-68.2002.811.0041

Código 57876

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 231/232, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1101590 Nr: 11155-35.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA LEITE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISEU RIBAS TRINDADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20.453/O

 Vistos.

Imtime-se a autora para manifestar-se acerca da proposta de acordo 

colacionada às fls. 115, no prazo de cinco dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385776 Nr: 21602-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇA FORTE AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS VAILANTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRICOLA PAES DE BARROS 

- OAB:6700/MT

 Processo n° 21602-29.2009.811.0041

Código 385776

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 123, bem como 

o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, §3°, NCPC).

Intime-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.: 706587 Nr: 626-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERCLEI ROCHA RAFAEL

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

LTDA, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS ALESSANDRA DE MOURA 

MOREIRA - OAB:, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - OAB:6811-B/MT, 

ROSANA LÓRIS AZEVEDO - OAB:15.344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Processo n° 626-30.2011.811.0041

Código 706587

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 306/308, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333997 Nr: 4654-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSENCIAL FOMENTO MERCANTIL COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS 

ESPECIALIZADOS IBRAE, DORIVAL CORREIA BRUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT, WELBER COSTA 

BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA C. FLORES CATÁLAN 

- OAB:4076, SELMA C. FLORES CATALÁN - OAB:4076/MT, SERGIO 

HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960/MT

 Processo n. 4654-46.2008.811.0041

Código: 333997

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Defiro o pedido de fls. 319/321, portanto, 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 julho de 2018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 341217 Nr: 11568-29.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIS CHAINCA NETO

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

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1190/2008

Código 341217

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 90/91, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-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.: 1022100 Nr: 32975-47.2015.811.0041

 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: NERLINHO LUSSANI

 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.

Compulsando os autos verifico que não foi atribuído à causa o valor 

correspondente à pretensão deduzida.

Desta feita, em observância ao disposto no artigo 292, inciso V, do CPC, 

intime-se a parte autora para em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, atribuindo à causa o valor correspondente a sua pretensão, bem 

como para que promova com o devido recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822791 Nr: 28936-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

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

OAB:12.573/MT

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

OAB:8.656/MT

 Processo n° 28936-75.2013.811.0041

Código 822791

Vistos.

Em que pese à impugnação apresentada às fls. 578/585, em análise aos 

autos verifico que o processo foi extinto em razão do cumprimento integral 

da obrigação conforme requerido pela própria executada (fls. 570/573).

 Desta feita, indefiro o petitório de fls. 578/585.

Cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 577.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949678 Nr: 60137-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CAPUS UNIVERSITARIO, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:16.394, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, RAIANE 

ROSSETTO STEFFEN - OAB:13.371

 Processo n. 60137-51.2014.811.0041

Código 949678

Vistos.

Considerando o fato público e notório do deferimento pela Justiça do 

Estado de Mato Grosso do processamento da recuperação judicial da 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, e, por corolário lógico, a suspensão 

das ações e execuções promovidas em seu desfavor pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias úteis.

 Desta feita, SUSPENDA-SE a tramitação da presente ação de 

cumprimento de sentença/execução pelo referido período de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até a realização da AGC – Assembleia Geral de Credores 

e aprovação do Plano de Recuperação, o que ocorrer primeiro.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191), 

devendo o feito aguardar o decurso do prazo no arquivo provisório.

Alcançado o termo ou a condição acima, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. 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.: 81802 Nr: 6125-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DIAS DE OLIVEIRA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota - OAB:7795

 Processo n° 6125-44.2001.811.0041

Código 81802

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 316/323, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128130 Nr: 22220-27.2016.811.0041

 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: XINGU BUSSINESS CENTER EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083

 Vistos etc.

Antes da análise do feito, intime-se a requerida para manifestar-se acerca 

da prposta de acordo colacionada à fls. 95.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824682 Nr: 30727-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO CARLOS MARTINS DE MENEZES FILHO, 

KEYLLA SILVA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200.488, RAFAEL 

CANDIDO FARIA - OAB:261.519

 Processo n. 30727-79.2013.811.0041

Código 824682

Vistos.

Considerando o fato público e notório do deferimento pela Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (70460-77.2018.819.0001) do processamento da 

recuperação judicial da MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIOS S.A, 

MUDAR PARTICIPAÇÕES S.A e SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, e, por corolário lógico, a suspensão das ações e execuções 

promovidas em seu desfavor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

úteis.

 Desta feita, SUSPENDA-SE a tramitação da presente ação de 

cumprimento de sentença/execução pelo referido período de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até a realização da AGC – Assembleia Geral de Credores 

e aprovação do Plano de Recuperação, o que ocorrer primeiro.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191), 

devendo o feito aguardar o decurso do prazo no arquivo provisório.

Alcançado o termo ou a condição acima, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. 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.: 883326 Nr: 18776-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA SINDICAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT, LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098/MT

 Processo n° 18776-54.2014.811.0041

Código 883326
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Vistos.

Conforme petitório de fls. 171 verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com sua obrigação, efetuando o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 1.734,25 (mil setecentos e trinta e 

quatro reais e vinte e cinco centavos) via depósito bancário na conta 

corrente do exequente.

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

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747910 Nr: 45181-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNÁ CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 20.724

 Processo n° 45181-35.2011.811.0041

Código 747910

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 162/165, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162974 Nr: 37167-86.2016.811.0041

 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: ANGELA MARIA XAVIER MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISTERBILL INTERMEDIAÇÃO E COMERCIO 

EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804585 Nr: 11049-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, GLÓRIA MARIA 

BOTELHO FERREIRA FERNANDES

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

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:13713/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557 MT

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

OAB:18614/O, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - OAB:20298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LUDMILA 

BEATRIZ P. DE MIRANDA - OAB:MT 15012-A

 Processo n° 11049-78.2013.811.0041

Código 804585

Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 24258 Nr: 3190-36.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁRCTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 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, THOMAS HENRIQUE RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:14808-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 Processo n° 3190-36.1998.811.0041

Código 24258

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar acerca do documento de fl. 847, no 

prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 97909 Nr: 13181-94.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SOARES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE ALESSANDRA 

DELMONICO - OAB:6964, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Processo n° 367/2002

Código 97909

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 262/266, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. 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.: 897199 Nr: 27707-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MARQUES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COELHO FERREIRA, MARISLEA LOPES 

DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167, 

Leonardo marques de sales - OAB:17.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 Processo n° 27707-46.2014.811.0041

Código 897199

Vistos.

Intime-se o executado para que em 15 (quinze) dias indique bens a 

penhora conforme requerido às fls. 143, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 774, inc. V do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, certifique-se.

 Caso não haja manifestação, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me estes autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333188 Nr: 3876-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY JORDAN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA NUNES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3876-76.2008.811.0041

Código 333188

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 92/102, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736233 Nr: 32640-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, HELENA MARIA BORTOLO

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Processo n° 32640-67.2011.811.0041

Código 736233

Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7378 Nr: 11395-20.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, 

LEILA MARIA DE ASSUMPÇÃO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA TEIBEL - OAB:10251, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 

TEIBEL - OAB:10251/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 Processo n° 11395-20.1999.811.0041

Código 7378

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 529, bem como 

o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, §3°, NCPC).

Intime-se. 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.: 422931 Nr: 7629-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORASCI IZABEL GERHARDT

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

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:MT/7008-B

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

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

 Processo n° 7629-70.2010.811.0041

Código 422931

Vistos.

Cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 177, no que tange a 

expedição de alvará em favor da parte autora para levantamento do saldo 

remanescente, conforme dados bancários declinados à fl. 165 - verso. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775808 Nr: 29074-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA ARTISTICA DFATY LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. GONÇALVES DE 

ALMEIDA - OAB:16279, THIAGO CARDOSO FRAGOSO - 

OAB:269439/SP

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

E BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que embora citada a executada não efetuou 

o pagamento da dívida conforme dispõe o art. 829 do CPC.

Diante disso, expeça-se o mandado de penhora e avaliação nos termos do 

artigo 829, § 1º do CPC, e na mesma oportunidade, intime-a pessoalmente, 

para que manifeste no prazo legal.

 Intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias proceder com o 

recolhimento das taxas diligenciais do Sr. Oficial de Justiça.

Intime-se. 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.: 874674 Nr: 13174-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO BILHÃO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

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

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

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

BARROS - OAB:7.600/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA 

- OAB:8.719/MT

 Processo n° 13174-82.2014.811.0041

Código 874674

Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 31 de 541



Intime-se o exequente para manifestar acerca dos documentos de fls. 

184/195, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, § 3°, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 22949 Nr: 1445-55.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR, 

EDITH SOARES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, PAULO 

HENRIQUE PROENÇA PEREIRA - OAB:5639/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1445-55.1997.811.0041

Código 22949

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 213/225, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se 

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

dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. 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.: 323122 Nr: 24333-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO DIAS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO COELHO DAMIN - 

OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOSÉ DE SÁ PEREIRA 

FILHO - OAB:21.352, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CARSTRO - 

OAB:808-PE, DIOGO GIESTA SOARES - OAB:31.634, EDER ROBERTO 

PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, EDÉSIO GOMES CORDEIRO - 

OAB:4592, ÉDSIO GOMES CORDEIRO - OAB:4.592, ELIEZER QUEIROZ 

DE SOUTO WEI - OAB:21.703, FLAVIA BULLAI ALVES PINTO - 

OAB:17.300-B, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, FLÁVIO 

LUÍS DOS REIS PIRES - OAB:1.169-A, HUGO FILARDI PEREIRA - 

OAB:1.151-A, JOÃO PAULO MOREIRA TAVARES - OAB:23.592, 

LUCIANO DE ALMEIDA MONTENEGRO - OAB:22.270, ROBERTA 

APARECIDA MOURY DE MELO - OAB:33.807, THAÍS ANDRÉIA BADER 

DA SILVA - OAB:1.055-B

 Processo n° 24333-66.2007.811.0041

Código 323122

Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062848 Nr: 52283-69.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA, WILLIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SEBASTIÃO PESCUMA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 52283-69.2015.811.0041

 Código nº 1062848

Vistos.

Defiro o pedido de busca de endereço do executado pelos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço do 

executado WILLIAN SEBASTIÃO PESCUMA DE MORAIS.

 Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias 

de serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 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.: 29492 Nr: 1235-38.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA, JACKSON 

WILLIAM DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABÁ LTDA, 

Aparecida Santos da Silva, CEC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT, LUIZ TERCIO OKAMURA DA ALMEIDA - 

OAB:7.372/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DE MELLO - 

OAB:0220/MT, HILDO DE CASTRO TEIXEIRA - OAB:2.251/MT, SERGIO 

BAPTISTA DA SILVA - OAB:4.436-A/MT

 Processo n° 1235-38.1996.811.0041

Código 29492

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar acerca dos documentos de fls. 

455/462, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059348 Nr: 50689-20.2015.811.0041

 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: DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BENEDITO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇÃO 

CARVALHO - OAB:20.643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 50689-20.2015.811.0041

Código 1059348

Vistos.

A parte autora requer a citação da requerida por edital, contudo, verifico 

nos autos que não foram esgotados todos os meios para a localização de 

possíveis endereços em nome do requerido.

Desta feita, indefiro por hora, o pedido de citação por edital, determinando 

a busca de endereço do requerido pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 
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artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço da 

executada JOILSON BENEDITO SILVA.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 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.: 1055253 Nr: 48884-32.2015.811.0041

 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: SILVIO NUNES DA SILVA

 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-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da proposta de acordo 

colacionada à fl. 88.

Após, volvam-me conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036285 Nr: 39746-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA DE SENE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 71, destarte intime-se a requerida para se 

manifestar acerca da proposta de acordo colacionada às fls. 65.

Após, volvam-me conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071491 Nr: 56042-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DA ROZA

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

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, FÁCIL CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 56042-41.2015.811.0041

 Código nº 1071491

Vistos.

Defiro o pedido de busca de endereço do executado pelos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço do 

executado MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORAÇÕES 

SPE LTDA e FACIL CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA.

 Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias 

de serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 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.: 436717 Nr: 14971-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO 

MATSUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIS NADINE FRANCA DE 

SOUZA - OAB:11.527/MT, HELEN ADRIANA SILVA MOREIRA - 

OAB:10783

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

JUNIOR - OAB:OAB/MT 7670

 Processo n° 14971-35.2010.811.0041

Código 436717

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 138, bem como 

o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 381753 Nr: 18085-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MALAQUIAS LISBOA, ITAMAR CAMARAGIBE 

LISBOA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES 

DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT, SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPÇAO - OAB:9080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Processo n° 18085-16.2009.811.0041

Código 381753

Vistos.

Intime-se a exequente para manifestar acerca dos documentos de fls. 

367/369, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115903 Nr: 16980-57.2016.811.0041

 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: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16980-57.2016.811.0041

Código 1115903

Vistos.

A parte autora requer a citação da requerida por edital, contudo, verifico 
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nos autos que não foram esgotados todos os meios para a localização de 

possíveis endereços em nome do requerido.

Desta feita, indefiro por hora, o pedido de citação por edital, determinando 

a busca de endereço do requerido pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço da 

executada ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 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.: 1122727 Nr: 19921-77.2016.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - 

OAB:MT 10455, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19921-77.2016.811.0041

 Código nº 1122727

Vistos.

Defiro o pedido de busca de endereço do executado pelos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço do 

executado GOMES TRANSPORTE LTDA.

 Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias 

de serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 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.: 827970 Nr: 33829-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAMUEL DE ALMEIDA, ANA PATRICIA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de inclusão no polo passivo deste cumprimento de 

sentença dos sócios adminstradores e representantes da empresa 

executada, Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James 

Matthew Merrill, devendo a parte exequente promover para tanto, o devido 

incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

De igual modo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 02ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, objetivando o levantamento 

junto à Ação Civil Pública do valor de R$ 93.239,92 e a sua transferência a 

este Juízo vinculadamente a estes autos, conforme os ingentes 

argumentos expedindos por aquele Juízo em decisão proferida em 

07/03/2018, nos autos do incidente n. 6576-12.2017.8.01.0001, que lá 

tramita, e que foram trazidos ao conhecimento deste Juízo através do 

Ofício Circular n. 193/2018 da CGJMT, cujo teor poderá ser consultado no 

expediente n. 0029883-82.2018.811.0000, por meio do sistema CIA - 

Controle de Informações Administrativas.

Assim, determino a suspensão do presente feito até o deslinde das 

questões pendentes nos autos da Ação Civil Pública n. 

0800224 -44 .2013 .01 .0001  e  n a  L i q u i d a ç ã o  J u d i c i a l  n . 

0707082-44.2017.8.01.0001 em trâmite perante a Justiça Estadual Acriana 

e na Autofalência em trâmite perante a Justiça Estadual Capixaba, cujo 

deslinde deve ser acompanhado pela parte exequente e noticiado a este 

Juízo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 772119 Nr: 25211-15.2012.811.0041

 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: FABIO MOLINA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Processo n. 2521-15.2012.811.0041

Código 772119

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 413/424 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito, vez que 

houve o cumprimento integral do acordo firmado (fl. 423/424).

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 347200 Nr: 17660-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DENYS MONTEIRO RODER, JAMES 

SALIBA TAVARES SALOMÃO

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

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ”Desta forma, defiro o pedido de expedição da certidão de crédito, nos 

termos do Provimento 84/2014 CGJ-TJMT, cabendo a ele diligenciar para a 

inclusão do titulo junto aos órgãos de proteção ao crédito – SPC e 

SERASA.Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da 
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exequente certidão de credito nos termos do referido provimento. Em 

consequência, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito nos termos do 

Provimento 84/2014 CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de 

penhora, deverá o exequente requerer a retomada da marcha processual 

perante este juízo, independente de recolhimento de custas processuais, 

o qual avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° 

do referido provimento. Após a expedição das certidões, intime-se o 

exequente para sua retirada. Em seguida, arquive-se os presentes autos 

com as cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 23 

de julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 387878 Nr: 23473-94.2009.811.0041

 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: SHOJITO TOMIOKA, IGNEZ MIEKO NOHAMA 

TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH GOMES DE SOUZA

 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:

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

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

autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, 

considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso, de acordo com o artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar em honorários advocatícios na medida em que não 

houve citação do réu.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o 

preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de julho de 

2018p.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1138667 Nr: 26872-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY ROBERTINO REGIS, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de 

julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946612 Nr: 58393-21.2014.811.0041

 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: ALINE APARECIDA 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:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por ALINE APARECIDA DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Cuiabá, 05 de Julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907336 Nr: 35126-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR GUOLLO DE LIMA, ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. 

Considerando que a fixação de honorários advocatícios deve obedecer 

não somente ao princípio da sucumbência, mas também ao princípio da 

causalidade, devendo-se condenar em despesas e honorários quem deu 

causa à ação, e tendo em vista que a pretensão deduzida nos autos foi 

causada por culpa exclusiva da ré, condeno a parte demandada a arcar 

com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo.Cuiabá, 4 de julho de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735645 Nr: 32015-33.2011.811.0041

 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: UILSON FREIRE DE CARVALHO

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 816014 Nr: 22462-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS TRATORES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:15558/E

 Ante todo o exposto, ACOLHO JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, na forma do que estabelecem os artigos 924 e 803, I 

c/c 485, IV, todos do NCPC.Condeno o exequente ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios ao procurador da executada excluída da lide, ao 

que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do 

que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observando-se as formalidades legais e o 

estabelecido pelo art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 380140 Nr: 16140-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A DA SILVA SERVIÇOS DE PINTURA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFISA S/A, CONDOMÍNIO ED. CAMPO D' 

OURIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTONIO ALBINO 

DE OLIVEIRA - OAB:22998, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:21164-A

 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 do saldo remanescente, 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.: 325176 Nr: 25354-77.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERGINALDO GONDIM DOS SANTOS, EUNICE 

MIRANDA GONDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO GONDIM DOS 

SANTOS - OAB:3176/TO

 Código 325176

Vistos

 Oficie-se ao juízo deprecado solicitando-lhe informações acerca da 

deprecata encaminhada.

Em concomitância, deve o Exequente ser intimado para manifestar quanto 

ao interesse no prosseguimento do feito, e adoção de providências 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, [Data de Publicação]

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 992502 Nr: 19660-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE MIRANDA GONDIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO GONDIM DOS SANTOS 

- OAB:11905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 992502

Vistos

 Digam as partes, em 10 (dez) dias, quanto ao interesse na produção de 

eventual prova, além daquelas já existentes nos autos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016735 Nr: 30452-62.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTOS ERLAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. REPRESENTAÇÕES E CURSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRES VIGO - OAB:84934/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Portanto, acolho os embargos de declaração, para que a parte dispositiva 

passe a possuir a seguinte redação: “Nesse sentido, não verifico 

abusividade na cláusula de eleição, ao que diante do exposto, ACOLHO a 

Exceção de Incompetência, determinando o envio destes autos a uma das 

Varas Cíveis da Comarca de Uberlândia/MG, com as anotações e baixas 

devidas.Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por 

tratar-se de incidente processual.Custas e despesas processuais pelo 

excepto.P.R.I. Com o trânsito em julgado, certifique-se o conteúdo desta 

decisão nos autos principais e providencie a remessa do feito ao Juízo da 

Comarca de Uberlândia/MG.”ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos 

de declaração para acolhe-lo, nos termos da fundamentação supra que 

passa a integrar o decisum para todos os efeitos jurídicos, ao que sanado 

o erro material, mantenho intacta os demais termos da r. decisão de fls. 

105/106 como está lançada, devendo a Escrivania proceder às anotações 

e retificações pertinentes.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de 

agosto de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 702623 Nr: 37244-08.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAÇU TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL PEREIRA DO AMARAL

 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: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 (...) intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC);c)Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).No mesmo prazo, deve o autor manifestar-se quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito e a ausência de condições da ação, 

face a r. sentença proferida nos Embargos de terceiro de cód. 730642. 

Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das partes, 

bem como o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de cód. 

730642, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo.Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Friso, 

ainda, que o autor é assistido da Defensoria Pública, ao que os autos 

deverão ser encaminhados para manifestação.Às providências. 

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ.Cuiabá, 09 de agosto de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928980 Nr: 48719-19.2014.811.0041

 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: ANGELA MARIA DIAS ALVES

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

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009919 Nr: 27549-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICKE ANTHONY MOURA DE SOUZA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará, 

sob pena de arquivamento dos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081149 Nr: 2087-61.2016.811.0041

 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: SONIA NUNES VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento do restante dos honorários periciais (R$500,00), 

consoante decisão de fls. 162/163. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782049 Nr: 35671-61.2012.811.0041

 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: FRANCISCA DA SILVA FERREIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE DE FREITAS SANTOS - 

OAB:16.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

 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.: 1028206 Nr: 35901-98.2015.811.0041

 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: SIDINEI APOLINÁRIO 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031458 Nr: 37475-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA NASCIMENTO DE SOUZA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (03.09.2014) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.No que 

tange os honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de fls. 37, após expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial. 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.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de julho 

de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722993 Nr: 18566-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, enviar ao 

email da Vara (cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da petição inicial, a fim de 

ser expedido o Edital de Citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1122615 Nr: 19883-65.2016.811.0041

 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: NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO

 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:5736/O

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

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

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

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762455 Nr: 14978-56.2012.811.0041

 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: ARNALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA, ROSELI DIAS FERNANDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 316181 Nr: 19989-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MERY MENDANHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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/MT nº 15.425 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Verifico que o Agravo de Instrumento interposto pela requerida foi 

parcialmente provido, consoante Acórdão de Id. 14301512. Assim, 

intime-se a requerida para que cumpra integralmente a decisão, 

promovendo a emissão dos boletos segundo disposto na decisão, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária que de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024200-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024200-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Redistribua-se o feito 

perante uma das Varas da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019829-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAN CENTOFANTE MILHORANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019829-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: 

JORDAN CENTOFANTE MILHORANCA Redistribua-se o feito perante uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020186-91.2018.8.11.0041

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:

LAZARO JOSE BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020186-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LAZARO JOSE BORGES Redistribua-se o 

feito perante uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1022160-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA DA SILVA BOTTOS (RÉU)

JOBSON OSCAR BOTTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022160-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA BOTTOS, JOBSON OSCAR BOTTOS Intime-se a parte 

autora para que emende a petição inicial juntando aos autos procuração, 
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bem como comprove o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirto a parte autora que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022441-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022441-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO S.A., CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, MARCIA 

BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES Cite-se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022820-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TAVARES DA SILVA FEDERICI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID MENACHO HENRIQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022820-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO CESAR TAVARES DA SILVA FEDERICI EXECUTADO: DEIVID 

MENACHO HENRIQUES Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1022866-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO LOTUFO FILHO (EXECUTADO)

FRANCISCO LOTUFO NETO (EXECUTADO)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022866-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA, EDIO LOTUFO FILHO, FRANCISCO LOTUFO NETO 

Redistribua-se o feito perante uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022143-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ATHANAGILDO CORREA OAB - SP329750 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIO EDSON PEDRINI (EXECUTADO)

LEVI JOSE PEDRINI (EXECUTADO)

JOSIANE CRISTINA BOTELHO PEDRINI (EXECUTADO)

LAERCIO JOAO PEDRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022143-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. EXECUTADO: LIVIO EDSON PEDRINI, 

LAERCIO JOAO PEDRINI, JOSIANE CRISTINA BOTELHO PEDRINI, LEVI 

JOSE PEDRINI Redistribua-se o feito perante uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 7 

de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022911-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE AUXILIADORA DE JESUS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022911-53.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: CLARICE 

AUXILIADORA DE JESUS ALMEIDA Intime-se a parte exequente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1023061-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE CARMO LEONCIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023061-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: KAROLINE CARMO 

LEONCIO DOS SANTOS Intime-se a parte exequente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022946-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON TADEU BASTAZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022946-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA EXECUTADO: WILSON TADEU 

BASTAZINI Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023406-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023406-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023493-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO)

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023493-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UIARA SIQUEIRA AMORIM RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024314-57.2018.8.11.0041

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:

LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024314-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

EXECUTADO: LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO Intime-se a parte 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024666-15.2018.8.11.0041

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:

DARLENE PAIVA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024666-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

EXECUTADO: DARLENE PAIVA MENDONCA Intime-se a parte exequente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024523-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL-MT (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024523-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL-MT REQUERIDO: 

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Cumpra-se com conforme 

deprecado, servindo a cópia da presente de mandado. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024115-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM VIVEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO DE ARRUDA JUNIOR OAB - SP360557 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FIORE (REQUERIDO)

GREGÓRIA AYALA FIORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024115-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAM VIVEIROS REQUERIDO: ORLANDO FIORE, 

GREGÓRIA AYALA FIORES Cumpra-se com conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024064-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON ROTH (REQUERIDO)

ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024064-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO REQUERIDO: 

EGON ROTH, ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO Cumpra-se com 

conforme deprecado, servindo a cópia da presente de mandado. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023532-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023532-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES Redistribua-se o feito perante uma 

das Varas Especializadas de Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023060-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ARAUJO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023060-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

MARCELO ARAUJO VIEIRA Cumpra-se com conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022906-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MISTIC COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. F. NEVES BELLAVER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022906-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSA MISTIC COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: K. C. 

F. NEVES BELLAVER - ME Cumpra-se com conforme deprecado, servindo 

a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022764-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR VIEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PASSOS REPOLES OAB - MG36604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA VIEIRA FURTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022764-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NAIR VIEIRA MAGALHAES REQUERIDO: MARIA DA PENHA 

VIEIRA FURTADO Cumpra-se com conforme deprecado, servindo a cópia 

da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024684-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)
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JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISE MACEDO POTH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024684-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: ELISE MACEDO POTH 

Intime-se a parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023940-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023940-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIELE MARIA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda com a juntada do comprovante de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

agosto de 2018 EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024220-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CONRADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024220-12.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

CONRADO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Intime-se a Parte Requerente para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos legíveis que comprovem a ocorrência do sinistro; ii) Junte aos 

autos documentos que comprovem sua precária condição econômica e 

financeira que faz jus a concessão da justiça gratuita. Advirto a Autora 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art.321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024395-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024395-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO LOPES DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda com a juntada dos documentos pessoais de forma legíveis, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

agosto de 2018 EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024940-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE SOUZA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024940-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITA DE SOUZA MATOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda com a juntada dos documentos que comprovem a ocorrência do 

sinistro (Boletim de Ocorrência e ficha de atendimento médico) , sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

agosto de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028725-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028725-80.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIO MARCIO DA SILVA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte autora na audiência de 

conciliação, por isso, considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 
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DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002926-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CRESTANI JUNIOR (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 13133599, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008095-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUIZ LIPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA OAB - RJ155834 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008095-03.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANTONIO RUIZ LIPPE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2017, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 
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ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de Março de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038619-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR EDUARDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA OAB - RJ155834 (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038619-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDOIR EDUARDO FERNANDES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Valdoir Eduardo Fernandes, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05/09/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12930231. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo e de laudo pericial do IML. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A parte autora pugna pela 

consideração do laudo pericial feito durante a audiência de conciliação. No 

mesmo sentido, manifestou-se a requerida. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 05/09/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12930231, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11247142. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/09/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11742135), bem como laudo 

pericial (ID 12930231). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 05/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12930231, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.7% (dezoito ponto sete por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta 

a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 05/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de julho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009124-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA OAB - RJ155834 (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009124-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIANO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Juliano Marques da Silva, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13894197. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo, laudo pericial do IML e boletim de ocorrência. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A parte autora pugna 

pela consideração do laudo pericial feito durante a audiência de 

conciliação. No mesmo sentido, manifestou-se a requerida. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/01/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13894197, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12613702. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Carência de Ação - Da 

ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida 

referente a ausência de boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo 

de causalidade, verifico que não merece prosperar haja vista a ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/01/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12613668), bem como laudo pericial (ID 13894197). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 07/01/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13894197, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros superiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 
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montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 07/01/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009667-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

GPS CORRETAGENS E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

BRUNO MAGGICO MELLACE OAB - SP288496 (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025437-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DA SILVA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006509-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029523-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO DA SILVA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011012-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENDO SIMPLICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000371-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000371-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Indefiro o pedido de 

citação por edital, tendo em vista que a parte autora não esgotou todos os 

meios para localização da parte requerida, considerando que a citação por 

edital é meio ficto de dar conhecimento ao réu do processo, devendo ser 

utilizado apenas em último caso. Ademais, solicito informações mediante 

convênio INFOJUD, visando à localização do endereço da executada 

Valdir Martins da Silva. Segue anexo o extrato. Manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019857-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019861-87.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CHAGAS ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021086-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIDORO WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHEESSA PHAILI CESTARI (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE JORGE NEVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

THOMAS PEETHER CESTARI DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 14625474, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028870-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022072-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 14621317, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019440-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA OLIVEIRA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015769-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019017-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016901-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019340-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027921-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARLIS (DEPRECANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA ANDRADE DE MORAIS OAB - RN11861 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W.W.H. COMERCIO E TRANSPORTES DE MUDANCAS LTDA - ME 

(DEPRECADO)

WALTER DE OLIVEIRA MACHADO (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Ids. 12150723 11774185 e, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024139-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022285-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER EVANGELISTA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013273-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005904-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS BRAZAO (EXEQUENTE)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (EXECUTADO)

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Ids. 14603634 e 14603907, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022164-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011154-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO MARTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014660-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SIRQUEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031815-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024201-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ADEMAR QUEIROZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1024201-06.2018.8.11.0041 JAILSON 

ADEMAR QUEIROZ DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/11/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 8 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001204-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE SOUZA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 14653473 e 

14653474, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015955-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGES MELLER ALIEVI OAB - RS63008 (ADVOGADO)

VALMOR LUIZ ALIEVI OAB - RS45327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024523-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892362 Nr: 24805-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MORAES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CAOA DO BRASIL MONTADORA DE VEÍCULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 

9552, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Saga Pantanal 

Comércio de Veículos Ltda, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917705 Nr: 41879-90.2014.811.0041

 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: ANTONIA MARQUES DA ROCHA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O

 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. 309/316, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 327134 Nr: 330-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA, CLEIRE 

APARECIDA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

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

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894134 Nr: 25982-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA HIDALGO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM BRASIL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

MUTUA ASSISTENCIAL DO BRASIL, AGIPLAN FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO MINORU SAKAGUTI 

SOARES - OAB:77.745 RS

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

99 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873233 Nr: 11994-31.2014.811.0041

 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: EROTILDES MARIA DA SILVA BORGES, JOÃO ARIEL 

PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RIQUETTI TRANSPORTES ME, JORGE DE 

MATOS

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

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17947/B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Jorge de Matos, 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.: 1031648 Nr: 37608-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MAIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA 

- OAB:41.775 OAB/SP

 Intime-se as partes para manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

da proposta de honorários de fls. 203/203v.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 950275 Nr: 60691-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUY VILELLA DE AZEVEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TANIA RIBEIRO DE 

AZEVEDO - OAB:14045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 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. 187/200, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944100 Nr: 56943-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA MATA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI/CUIABÁ - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT, 

MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000/MS, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 Junte-se os documentos apresentados pela requerida em audiência.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, depois o réu 

Senai/Cuiabá – Serveço Nacional de Aprendizagem Industrial 15 (quinze) 

dias, e após o requerido Colégio Salesiano Gonçalo , no prazo de 15 

(quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do 

CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371435 Nr: 7948-72.2009.811.0041

 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: WALTER MURILO PIAI, MARLENE RIBEIRO PIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

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

- OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A, 

JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 373/418 e 430/450, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168975 Nr: 39689-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LIMA DA CRUZ

 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 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. 164/167, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 348500 Nr: 18707-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH LÚCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇAO DE 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 
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OAB:7.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT, LENILDO MÁRCIO DA SILVA - NPJ AFIRMATIVO 

- OAB:5.340, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Compulsando os autos verifico que realmente a parte exequente não 

recebeu a integralidade dos valores que lhe são devidos.

Assim, proceda-se à vinculação dos valores e após expeça-se alvará de 

liberação nos moldes da petição de fls. 377/380.

Outrossim, desentranhem-se as peças processuais de fls. 383/396, uma 

vez que encontram-se em duplicidade, ficando a advertência para que a 

douta advogada da parte exequente se abstenha de tal prática que em 

nada contribui para o andamento processual.

Cumpra-se com urgência, uma vez que se trata de processo prioritário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96131 Nr: 11965-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALINO BRUSTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

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

OAB:7649 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Defiro o pedido de fls. 817/919.

Oficie-se ao Cartório do 6 Oficio do Serviço Notarial e Registral de Imóveis 

da Comarca de Cuiabá-MT para que efetue a baixa/cancelamento dos 

arrestos registrados nas matrículas n. 39.090 e 39.091.

Após, retornem aos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065488 Nr: 53419-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL, JOÃO 

BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ISABELLE DA COSTA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14.360/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

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

OAB:7.504/MT

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte requerida acerca dos 

documentos acostados às fls. 226/235, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1114071 Nr: 16360-45.2016.811.0041

 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: JOSÉ DE LIMA, MARIA BATISTA DE LIMA, LIBIANO 

JOSE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NICOLA MIGUEL KALIX, TADEU 

FERRER KALIX, VICENTE HERCULANO DA SILVA, José Soares Pereira 

Filho , Alzita Conceição Oliveira, Hugo de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA CARDOSO DE 

MOURA - OAB:378469

 Ante o teor da petição de fls. 128 e documentos de fls. 129/133, intime-se 

o Município de Cuiabá-MT, para nova manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753115 Nr: 5001-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA SILVA BRITO, ZÉLIA ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:5658 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

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

FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Ante o teor da certidão de fls. 181, arquive-se o feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1052126 Nr: 47466-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE AVALONE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA ALVES TEIXEIRA, CÁRITA MARIA 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4.630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA 

VILELA AVALLONE PIRES - OAB:18947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que tange ao pedido de suspensão da CNH (carteira nacional de 

habilitação) e de passaportes da parte executada, não há como acolher tal 

pedido.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo artigo 139, IV, do CPC/2015, 

deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a 

Constituição Federal, que em seu art. 5º, XV, consagra o direito de ir e 

vir.”

As liberdades individuais garantidas constitucionalmente não podem ser 

mitigadas em nome da efetividade do processo, sob pena de regressão 

até o Direito Romano, onde a liquidação da dívida ocorria na forma de 

danos ao corpo do devedor, sua prisão ou escravidão.

De outro giro, não cabe a intervenção judicial em eventuais contratos das 

executadas com operadoras de cartão de crédito.

Dessa forma, INDEFIRO a petição de fls. 109/113.

Preclusas as vias recursais, intime-se a parte exequente para que 

apresente o demonstrativo atualizado do débito e bens passiveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883362 Nr: 18806-89.2014.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DELMONDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE PICORELLI, OCIMAR CARNEIRO 

DE CAMPOS, SAAFEMT - SINDICATO DOS AGENTES DE ADM. 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENELSON ALESSANDRO 

NONATO, ROGERIO SILVEIRA

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

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 

12.009, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 Como amplamente divulgado na mídia, o requerido João Vicente Picorelli 

faleceu em 14/07/2017.
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 Assim, manifeste-se a parte autora sobre o noticiado, requerendo o que 

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

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024499 Nr: 34102-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092

 DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

do mérito) do Código de Processo Civil.

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas.

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas, tampouco preliminares a serem decididas.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS

A questão de fato se refere às condições anunciadas para a aquisição do 

automóvel, bem como se houve má-fé por parte da ré ao efetuar a venda 

ao autor.

As provas foram especificadas às fls. 47 e 48.

Assim, defiro a prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) DEFIRO a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, sob pena de confissão;

b) Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para homologação, 

delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual 

se homologada, vincula os sujeitos processuais;

c) Designo audiência de instrução para o dia 03 de outubro de 2018 às 

14h00, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

antes da audiência;

d) 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.: 1051122 Nr: 46974-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE MACIEL CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Expedido Alvará de liberação pelo SISCON nº 4247258-6/2018 em favor 

da parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), referente ao valor 

depositado pelo requerido da condenação com a concordância do autor.

Arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021048 Nr: 32442-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARATÃO RACING COM. SERV. DE MOTOS 

LTDA - ME, LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO, ELENICE SOARES 

CUNHA, EGMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849206 Nr: 52455-79.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:11058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos para determinar o 

prosseguimento da execução.Condeno ainda a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 2.000,00 ( dois mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do 

CPC/2015.Traslade-se cópia da presente sentença para o feito 

executivo.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.: 1017230 Nr: 30677-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DOS SANTOS OLIVEIRA TRANSPORTES 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 A parte exequente requereu a expedição de ofício ao DETRAN-MT para 

que a autarquia proceda com transferência dos bens indicados na 

sentença para o nome da requerente ( fl. 234).

 Pois bem. Conforme se observa da sentença prolatada de fls. 173/177, 

devidamente transitada em julgado, a posse dos bens indicados na 

exordial foi consolidada em favor do autor. Além do mais, como é cediço, 

na compra e venda com cláusula de reserva de domínio, a propriedade só 

será consolidada em favor do comprador, quando do adimplemento 

integral da dívida, de sorte que o vendedor mantem-se proprietário até a 
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quitação, ainda que não detenha a posse direta do bem.

 No caso, constatado o inadimplemento por parte do executado do 

contrato de compra e venda, inexiste óbice à transferência de titularidade 

dos bens para o nome do exequente, ainda mais quando aqueles se 

encontram apreendidos, sujeitos à deterioração e desvalorização, como é 

o caso.

 Logo, DEFIRO o pedido de fl. 234 e DETERMINO seja expedido ofício ao 

DETRAN-MT para que proceda à transferência dos três bens descritos na 

sentença de fls. 173/177 para o nome da requerente Equipamentos 

Rodoviários Rodrigues LTDA, sem prejuízo do pagamento de eventuais 

custas e taxas administrativas.

 No mais, intime-se a parte exequente para, se for o caso, dar 

prosseguimento na execução, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807015 Nr: 13489-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:5.010/MT, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o item a de fl. 62. Quanto ao item b, de busca 

de imóveis, tenho que a diligência pode ser realizada pela parte 

interessada. Assim, determino seja a parte exequente intimada para 

colacionar aos autos certidão do Cartório de Imóveis da Comarca de 

Rondonópolis, visando a localização de bem imóvel em nome da parte 

executada, no prazo de 30 ( trinta) dias. Deixo para momento oportuno a 

análise do item c de fl. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1007795 Nr: 26712-96.2015.811.0041

 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): DANIEL SALES ESCANE, DANIELE PATRICIA 

LEVENTI DE CARVALHO ESCANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de execução, em que MÚTUA – Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA move em desfavor de Daniel Sales Escane.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fl.53).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 939011 Nr: 54106-15.2014.811.0041

 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: CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUE ELLEN FERREIRA MODESTO, DARKLE 

FERREIRA MODESTO, IVAN PIRES MODESTO, ELIETE MARIA DIAS 

FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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.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.: 1084674 Nr: 3668-14.2016.811.0041

 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 MOREIRA DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA DE DEUS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KEROLYNE SILVA 

BARROS - OAB:15.449, PATRICIA DE OLIVEIRA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 14.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:OAB/MT 19.494

 b) Nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais.Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§ 8º 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.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1064421 Nr: 52917-65.2015.811.0041

 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: MILTON ALVES LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMATEM - SOCIEDADE MATOGROSSENSE 

DE EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, COMUNINADE RELIGIOSA SENHOR 

DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B

 Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA A PRETENSÃO AUTORAL, e em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Fica 

desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial e sua restituição à Requerente, mediante recibo nos autos.Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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, que ora concedo, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022946-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON TADEU BASTAZINI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000971-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ALCANTARA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Carlos Henrique de Almeida Alcantara, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12913370. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12913370. Manifestaram-se as partes. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 02/11/2017. Verifico que em sede da 

Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 12913370, e 

não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 02/11/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11408106), bem como laudo 

pericial (ID 12913370). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 02/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12913370, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 02/11/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 06 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004120-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DEBERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Deberson Oliveira de Almeida, em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil 

cento e sessenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 21/09/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12949416. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

ausência de laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12949416. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 21/09/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12949416, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11867484 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11867484. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 21/09/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência e histórico clínico evidenciando o evento danoso (ID 

11867477), bem como laudo pericial (ID 12949416). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 21/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12949416, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 
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à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 21/09/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 06 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002430-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002430-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JANAINE JACINTA RAMOS DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Janaine Jacinta Ramos de Arruda, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06/01/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12929456. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12929456. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 06/01/2018. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12929456, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11619060. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 06/01/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11619056), bem como laudo pericial (ID 12929456). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 06/01/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12929456, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada 

em 17.50% (dezessete ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros superiores, o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 06/01/2018 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 06 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021783-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NATALINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1021783-32.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ 

CARLOS NATALINO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13301216. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002935-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DIEGO OLIVEIRA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002935-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CELSO DIEGO OLIVEIRA LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Celso Diego Oliveira Lara, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12928068. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez, bem como impugnação dos documentos juntados 

pela autora. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 12928068. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/11/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12928068, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11704698. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11704698 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 03/11/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11704698), bem como laudo pericial (ID 12928068). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 03/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12928068, foi 
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conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 03/11/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 06 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008274-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRINEI FONSECA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008274-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRINEI FONSECA NEGRAO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cuida-se de Ação 

para Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizada por Rodrinei Fonseca Negrão, 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat s.a., em 

que pretendia reparar os danos causados. Nota-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para que emendasse a petição inicial, sob pena de 

indeferimento, conforme se verifica o despacho de ID 12705905. Todavia, 

deixou de atender a determinação judicial, tendo sido certificada a sua 

inércia, consoante ID 13441903. É o relatório do necessário. Decido. 

Tendo em vista a inação da parte autora, embora devidamente intimada, 

INDEFIRO a petição inicial por ausência dos requisitos do art. 319, incisos II 

e VII, do CPC. Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem 

resolução de mérito a presente ação, com base no art. 485, inciso I, do 

CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando 

as formalidades legais. Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018. EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022203-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022203-37.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LEANDRO ALVES QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Leandro Alves Queiroz, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro s/a, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/12/2009, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 11490640. A parte requerida apresentou 

contestação, consoante ID 11832825, arguindo as preliminares de 

ausência de requerimento administrativo e ausência de documentação 

necessária para regularização em esfera administrativa. No mérito alega a 

ausência de comprovação da invalidez, do nexo causal e prescrição. 

Caso haja eventual condenação, pugna para que o limite da indenização 

seja proporcional à extensão do dano a ser extraído por meio de prova 

pericial. A perícia judicial foi colacionada ao ID 11490640. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/12/2009. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, foi produzido laudo 

médico de ID 11490640, manifestaram-se as partes. Como já exposto no 

relatório, a requerida apresentou contestação alegando a ocorrência de 

prescrição, passo a sua análise. Alega a parte ré que o acidente ocorreu 

em 08/12/2009 e a ação somente foi ajuizada em 19/07/2017, portanto, 

após o prazo prescricional. Sobre a matéria em questão, o art. 206, §3°, 

IX, do Código Civil, estabelece que prescreve em 03 anos a pretensão do 

beneficiário contra o segurador, no caso de seguro de responsabilidade 

civil obrigatório. A contagem do prazo prescricional não se dá na data do 

acidente ou na data do julgamento administrativo, mas tem início quando o 

lesado tem conhecimento inequívoco de sua incapacidade, o que, via de 

regra, ocorre com a elaboração do laudo pericial. A propósito, eis o teor 

do verbete sumular 278 do STJ: STJ Súmula nº. 278: O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso dos autos, o 

autor apresentou exame de lesões corporais elaborado pelo órgão se 

segurança pública Polícia Judiciária Civil datado de 23/05/2011. Aliás, eis o 

teor do exame pericial de ID 9059737: “Examinamos no dia 23/05/2011 a 

pessoa de Leandro Alves Queiroz, a qual apresentava ferimentos nas 

regiões clavicular direita. Pelo exame observamos: a) Descrever lesões: 

fratura de clavícula direita. Conclusão: do observado e exposto 

concluímos tratar-se de ferimentos de natureza grave e sim depende de 

exame complementar no prazo legal. Respostas aos quesitos oficiais: 01) 

– Sim (...) 05) Sim, perda de função permanente. 06) Sim, perda da 

capacidade laboral 80% (oitenta por cento). Assim, verifico que o autor 

teve a ciência inequívoca de sua incapacidade em 23/05/2011, portanto o 

prazo prescricional encerrou-se em 23/05/2014. Tendo em vista que o 

autor somente ingressou com a ação em 19/07/2017, acolho a preliminar 

suscitada pela parte ré. Ante o exposto, com o fulcro no art. 487, inciso II 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito com 

Resolução de Mérito. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em seu favor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º do CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038177-17.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO VIEIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Pedro Vieira de Souza, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 15/08/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12363754. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12363754. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 15/08/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12363754, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os autos 

verifico que o autor colacionou em ID 11208811 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11208811. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 15/08/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11208808), bem como laudo 

pericial (ID 12363754). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 15/08/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12363754, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros 

inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 
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da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 15/08/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033336-76.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOULAZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Rafael Alexandre de Oliveira Moulaz, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/09/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 11854403. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

requerimento administrativo, ausência de nexo causal e ausência do laudo 

do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que 

também não há provas da invalidez, bem como impugnação dos 

documentos juntados pela autora. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 11854403. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 01/09/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 11854403, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 10486751 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10486751. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Carência de Ação - Da ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à 

preliminar arguida referente a ausência de boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. V – Da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência 

de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de 

Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar 

haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de 

pericia médica, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT - LAUDO IML - DESNECESSIDADE - SIMPLES PROVA 

DO ACIDENTE E DO DANO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - VALOR 

INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO APRESENTADA - TABELA 

PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - RECURSO PROVIDO. Para que a 

indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de 

trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” 

(art. 5º da Lei 6.194/74), portanto, a apresentação de laudo do IML não é 

documento indispensável para comprovação da lesão, sobretudo quando 

os relatórios médicos e boletim de acidente demonstram o nexo causal 

entre o acidente e o dano sofrido pela vítima. Conforme precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, em caso de invalidez parcial, o pagamento do 

seguro obrigatório (DPVAT) por igual, deve observar a respectiva 

proporcionalidade. (Ap 112064/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2011, 

Publicado no DJE 19/12/2011) Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 
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receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 01/09/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10486771), bem como laudo pericial (ID 11854403). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 01/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 11854403, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo esquerdo com repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), 

calculada em 18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia R$ 3.375,00 

(três mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário 

mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 01/09/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037267-87.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL RODRIGUES ANASTACIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Manoel Rodrigues Anastacio, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 22/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12346209. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa e ausência do laudo do IML. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12346209. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/04/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12346209, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11088765 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 
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celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11088765. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 22/04/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11088754), bem como laudo 

pericial (ID 12346209). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 22/04/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12346209, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 

25% (vinte e cinco por cento). E ainda, invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Encontra-se uma 

invalidez permanente totalizada em 43.75% (quarenta e três ponto setenta 

e cinco por cento). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco 

por cento) encontrando-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais) e invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 5.906,25 

(cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a 

indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 5.906,25 (cinco mil 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 22/04/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000638-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SAMUEL MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Samuel Martins da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12383419. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez, bem como impugnação dos documentos juntados 

pela autora. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 12383419. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12383419, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 
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SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11363386. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11363386 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11363335), bem como laudo pericial (ID 12383419). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 02/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12383419, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do estrutura abdominal com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 50% 

(cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade da estrutura 

abdominal, o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 02/12/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-34.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001236-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Carlos Eduardo de Campos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 19.450,00 (dezenove mil 

e quatrocentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14/07/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12931536. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A pericia judicial foi 

colacionada em ID 12931536. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/07/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12931536, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 63 de 541



redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 14/07/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11446840), bem como laudo 

pericial (ID 12931536). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 14/07/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12931536, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 14/07/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002506-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSALINA DE ARAUJO DIAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Rosalina de Araujo Dias, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat s/a., em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/12/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12952139. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 12952139. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/12/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12952139, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11943800 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 
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FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11943800. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 07/12/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11630352), bem como laudo 

pericial (ID 12952139). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 07/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12952139, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do cotovelo esquerdo com repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada 

em 6.25% (seis ponto vinte e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos cotovelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), resulta a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o 

salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 07/12/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001518-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001518-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Marcos Henrique Oliveira de Araujo, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12936958. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez, bem como 

impugnação dos documentos juntados pela autora. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12936958. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12936958, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 
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11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11494072. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11494072), bem como laudo pericial (ID 12936958). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 02/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12936958, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo esquerdo com repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), 

calculada em 18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 02/12/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001168-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MERLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001168-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO MERLINI REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Antonio Fernando Merlini, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/06/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12936862. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e 

satisfação da indenização. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez, bem como, alega a 

regularidade do valor pago em sede administrativa. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12936862. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/06/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12936862, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

em face do pagamento realizado na seara administrativa Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 
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isso, afasto a preliminar supra. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende 

a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 13/06/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 11437424), bem como laudo pericial (ID 

12936862). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 13/06/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12936862, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 17.50% 

(dezessete ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e 

cinco por cento), e que a quantia já recebida administrativamente 

encontra-se no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), percebe-se o valor remanescente totalizando 

em R$ 1.518,75 (um mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.518,75 (um mil 

quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 13/06/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002683-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002683-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO ROSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Rodrigo Rosa da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 27/10/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12939658. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A pericia 

judicial foi colacionada em ID 12939658. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 27/10/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 12939658, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11660983. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 27/10/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11660964), bem como laudo pericial (ID 12939658). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 
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a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 27/10/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12939658, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 10% (dez 

por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 5% (cinco por 

cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda permanente da mobilidade de um dos pés, o percentual incidente 

é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 27/10/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 07 de agosto de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000281-03.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JONIN EDUARDO FRANK RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jonin Eduardo Frank, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12382285. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, impugna os documentos juntados pela autora, aduz que o nexo 

causal não está comprovado e que também não há provas da invalidez. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o 

valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12382285. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 05/11/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12382285, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11303124. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11303124 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 11303145, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 
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justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 05/11/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 12079539), bem como laudo pericial (ID 

11303124). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 05/11/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12382285, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

mão esquerda com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 17.5% (dezessete ponto 

cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente da mobilidade da mão, o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 05/11/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000142-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JANAILMA ALVES OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Janailma Alves Oliveira Silva, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 18/03/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12389291. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo e ausência de documentos no requerimento da 

esfera administrativa. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez, bem como 

impugnação dos documentos juntados pela autora. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12389291. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 18/03/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12389291, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 
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PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11279590. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11279590 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 18/03/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11279546), bem como laudo pericial (ID 12389291). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 18/03/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12389291, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos joelhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 18/03/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000513-15.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KELY CRISTINA GONCALVES DA SILVA ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Kely Cristina Gonçalves da Silva Arruda, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/10/2014, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12385279. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo e ausência de documentos no requerimento na 

esfera administrativa. Para tanto, prejudicial de mérito alega prescrição. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12385279. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/10/2014. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12385279, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 
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indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11344715. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11344715 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Prejudicial de mérito: prescrição trienal Em se tratando de cobrança de 

indenização do seguro obrigatório - DPVAT, em decorrência de invalidez 

permanente, a contagem do prazo prescricional não se dá na data do 

acidente ou na data do julgamento administrativo, tem início quando o 

lesado tem conhecimento inequívoco de sua incapacidade, o que, via de 

regra, ocorre com a elaboração do laudo pericial. A propósito, eis o teor 

do verbete sumular 278 do STJ: STJ Súmula nº. 278: O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso dos autos, não 

há razões para se falar em prescrição, isso porque o prazo prescricional 

teve início com a constatação da invalidez, quando realizado o laudo que 

indiciou a debilidade da parte autora, em 23/03/2018. Rejeito, portanto, a 

prejudicial de mérito invocada, tendo em vista que a presente ação foi 

distribuída em 15/01/2018, antes que se esgotasse o trintídio legal, 

contado a partir da data do laudo médico que quantifica as lesões do autor 

e atesta o caráter permanente da lesão. Passo a análise do mérito. Mérito. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 17/10/2014. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11344698), bem como laudo 

pericial (ID 12385279). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 17/10/2014, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12385279, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 17/10/2014 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037362-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOANY RIBEIRO DE ASSIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Joany Ribeiro de Assis, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/07/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 
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audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12342156. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, impugna os documentos juntados pela autora, aduz que o nexo 

causal não está comprovado e que também não há provas da invalidez. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o 

valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12342156. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 05/07/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12342156, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11101655 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11101655. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 05/07/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 11101668), bem como laudo pericial (ID 

12342156). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 05/07/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12342156, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco 

por cento). E ainda, invalidez permanente parcial incompleta do pé direito 

com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 50% 

(cinquenta por cento), calculada em 37.50% (trinta e sete ponto cinquenta 

por cento). Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 72.50% 

(setenta e dois ponto cinquenta por cento). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo com repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais) e invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) encontrando-se o valor de R$ 5.062,50 (cinco 

mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando o montante 

de R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 9.787,50 (nove mil 

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 05/07/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 08 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037733-81.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RENDSON RAFAEL SALVADOR DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Rendson Rafael Salvador dos Santos, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12346963. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo, ausência de documentos na esfera 

administrativa e comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, impugna os documentos juntados pela autora, aduz que o nexo 

causal não está comprovado e que também não há provas da invalidez. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o 

valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12346963. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 03/06/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12346963, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11154203. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11154203 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura, de maneira que o formalismo requerido de 

declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/06/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11154187), bem como laudo pericial (ID 12346963). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 03/06/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 
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obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12346963, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do 5º dedo da mão direita com repercussão avaliada em 

100% (cem por cento) de 10% (dez por cento), calculada em 10% (dez 

por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o 

caso de perda permanente da mobilidade de um dos dedos da mão, o 

percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 100% (cem por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), resulta a quantia de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 03/06/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038010-97.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEBER BATISTA DE CARVALHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Cleber Batista de Carvalho, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat s/a., em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 15/08/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12338148. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

retificação de autuação, ausência de documentos no requerimento na 

esfera administrativa e comprovante de residência em nome de terceiro. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 12338148. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 15/08/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 12338148, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

retificação da autuação Tendo em vista que é a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat s/a que faz parte do convênio que administra 

a seguradora, necessário se faz a retificação da razão social da 

seguradora para que conste “SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO PDVAT S/A”. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos 

verifico que o autor colacionou em ID 11189127 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11189127. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 11189080, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 15/08/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 
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enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11189117), bem como laudo pericial (ID 12338148). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 15/08/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12338148, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada 

em 17.50% (dezessete ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros superiores, o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da 

data do sinistro em 15/08/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000750-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JULIANY LEITE RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Juliany Leite Ribeiro, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 26/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12386153. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e ausência de 

documentos no requerimento da esfera administrativa. No mérito, aduz que 

o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 12386153. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/11/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12386153, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11378120. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11378120 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 
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FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 26/11/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11378026), bem como laudo pericial (ID 12386153). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 26/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12386153, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 10% (dez 

por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 5% (cinco por 

cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda permanente da mobilidade de um dos pés, o percentual incidente 

é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 26/11/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 08 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024889-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA BOENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024889-65.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025101-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAKAYOSHI KATAGIRI OAB - MT4178/O-O (ADVOGADO)

LEONARDO SCHMIDT BARROS OAB - MT12020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025101-86.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação objetivado concessão de beneficio previdenciário ajuizada contra 

o INSS, cuja petição inicial foi direcionada à uma das Varas da Fazenda 

Pública. Este juízo não possui competência para apreciar os pedidos, que 

devem ser dirimidos pela Vara da Fazenda Pública. Neste contexto, 

declaro a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, e 

determino a redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá, 

nos termos do no artigo 64, § 3º, do CPC. Cuiabá, 9 de agosto de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011595-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 9 de 

agosto de 2018. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)
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CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001851-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para impugnar a contestação e oferecer resposta à reconvenção. 

Cuiabá, 9 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015131-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID xxxxxxxx via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007684-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT6108/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTHY MEYRE COSTA FONSECA (EXECUTADO)

EDER LUIZ ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007684-23.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025195-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ CAPISTRANO DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025195-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. É de responsabilidade do autor a 

classificação e organização dos documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos digitais, como impõe o art. 33 da Resolução n. 03/2018 do TJMT: 

Art. 33. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. ... § 3º Na 

hipótese de classificação equivocada dos documentos que possa 

dificultar o julgamento de mérito ou comprometer a célere tramitação, o 

magistrado determinará a emenda da petição, na forma do art. 321, caput 

do CPC. In casu, a petição inicial não foi juntada por primeiro, estando ela e 

os documentos fora de ordem. Desse modo, intime-se o autor para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para recebimento 

da inicial e analise do pedido de tutela de urgência. Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá, 9 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022028-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON APARECIDO MENDES (RÉU)

F. SOTERO DOMINGUES DA SILVA - ME (RÉU)

V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE APARECIDA GOMES DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022028-09.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

parcelamento das custas processuais em 4 vezes. Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento da primeira 

parcela das custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Em igual prazo deverá indicar o endereço eletrônico de 

ambas as partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864955 Nr: 5586-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIMARE AUXILIADORA DANTAS DA SILVA 

ZANOTA, ANDRÉ ZANOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANSELMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1166233 Nr: 38504-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO TREVISAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVINATO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576, RAPHAELA PASSOS OLIVEIRA BUENO - 

OAB:20.891, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14.974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 975326 Nr: 11771-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENDA ERUNAIÁ REATEGUI GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DO NASCIMENTO 

FRANCO - OAB:2926/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:12.304-A/MT

 Concedo o prazo de 05 dias para a advogada da embargante juntar 

substabelecimento. Defiro a juntada da petição. Ante a justificativa de que 

a embargante se encontra em atestado médico sem condições de 

locomoção, defiro o pedido de redesignação da audiência para o dia 22 de 

agosto de 2018, às 17:00 horas. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 359698 Nr: 29712-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DE MORAES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURO SERVIÇOS LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA. - 

OAB:19.081-A, RICARDO BOTÓS DA SILVA NEVES - OAB:143373/SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre o cálculo apresentado pelo contador às fls. 311/313 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735955 Nr: 32351-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE JORGE MARMORARIA, LUIZ CARLOS DE 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/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.: 809111 Nr: 15584-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA SEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/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.: 1148775 Nr: 31163-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES E 

ARRENDAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/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.: 1135766 Nr: 25450-77.2016.811.0041

 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: ADRIANA COLTRI

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Certifco que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição 

de fls. 82/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1046635 Nr: 44686-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIAO BISPO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S/A - C.F.I., 

GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1060520 Nr: 51261-73.2015.811.0041

 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: BOLIVAR BUFULIN, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB DE OLIVEIRA AUTO CENTER 

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EIRELI-EPP, SANDER MARCIO BALTA 

DE OLIVEIRA, EGIDIO FREDERICO, MAURO CESAR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-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

 Processo n° 51261-73.2015.811.0041

Código: 1060520

Vistos e etc.

Diante o falecimento do autor, informado a p. 143, suspendo a tramitação 

do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o patrono do autor para que promova habilitação do seu espolio 

sucessor e/o herdeiro para que se manifeste interesse na sucessão 

processual (art. 313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 796453 Nr: 2801-26.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BARBOSA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 183/185, procedo a 

intimação da parte ré para efetuar o depósito de 50% do valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846765 Nr: 50354-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Numeração Única 50354-69.2013.811.0041 - Código 846765

DESPACHO

 Indefiro o pedido formulado pela ré, de destituição do perito nomeado, haja 

vista que a mesma tomou prévio conhecimento de sua indicação e não 

apresentou qualquer objeção, somente se insurgindo após a realização 

dos trabalhos.

Quanto à petição da autora, verifica-se que, de fato, não foi cumprida 

integralmente a ordem de p. 297, no que concerne à intimação das partes 

para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Nota-se que após a homologação dos honorários periciais, a Secretaria 

procedeu à intimação do perito para início dos trabalhos, o qual 

apresentou o laudo pericial em seguida (p. 308, 327/328, 329 e 331/380).

Contudo, não vislumbro prejuízos à autora que, inclusive, teceu 

manifestação sobre o laudo.

À par destas considerações, indefiro o pedido de refazimento do laudo 

pericial e faculto à autora a apresentação de quesitos complementares, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se alvará para liberação dos honorários em favor do perito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 854960 Nr: 57473-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

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

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JADERSON 

ROCHA REINALDO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856405 Nr: 58716-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JADERSON 

ROCHA REINALDO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891407 Nr: 24146-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIROS RESTAURANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

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

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ANANDA 

SOARES DE OLIVEIRA VILELA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 34732 Nr: 2819-09.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICASA- Suinos e Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAKAIRI DISTRIBUIDORA DE FRIOS E 

LATICÍNIOS LTDA

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

MELLO - OAB:MT 5.026, GEÇELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.315, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCELO 
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ZAINA DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 71726 Nr: 2082-40.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NOETHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Nassib Ghattas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Almeida Prado Tavares 

de Mello Granja - OAB:20358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCELO 

ZAINA DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883864 Nr: 19129-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 

ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, CELSO ALVES PINHO, EDUARDO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELA - OAB:9.563, 

JOEL QUINTELLA - OAB:OAB/MT 9.563, MARIA FERNANDA DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:7547-MT, RUBINEY INÁCIO FERREIRA PINNO - 

OAB:85050/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) GUSTAVO 

FARIAS SABER, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 985732 Nr: 16639-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, VALDIR 

FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO APARECIDO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - OAB:12760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT, MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:7547-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) GUSTAVO 

FARIAS SABER, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1008625 Nr: 26987-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) GUSTAVO 

FARIAS SABER, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 129049 Nr: 15911-44.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DAROLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB:5649-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5637

 Certifico que expeço intimação para parte autora, retirar a certidão de 

Crédito expedida, no prazo de 05 (cinco )dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811837 Nr: 18324-78.2013.811.0041

 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: NOVA BLM CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETELCLAS EDITORA DE CATÁLAGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO GONÇALVES TORRES 

NETO - OAB:, WALINSON MARTÃO RODRIGUES - OAB:OAB/SP-310917

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl.161vº, impulsiono a 

parte ré para se manifestar acerca da sentença prolatada nos autos n. 

18642-61.2013.811.0041, código: 812155 em tramite na Sétima Vara Civel 
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da Capital, juntada nestes autos às fls. 165/170, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806293 Nr: 12766-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ARAUJO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA MERCIA LIMA DE OLIVEIRA, WILSON 

BRIZOLA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 12766-28.2013.811.0041

Código: 806293

Vistos e etc.

Indefiro a citação dos réus por edital, eis que a autora não esgotou os 

meios para localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, 

§3° do NCPC.

Intime-se a autora para requerer o que entende por direito.

Desentranhe-se a Correspondência Devolvida de p. 36, eis que estranha 

aos presentes autos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, processo da meta 02/2018 do CNJ.

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.: 453204 Nr: 25158-05.2010.811.0041

 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: IVANETE DA SILVA PRADO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 25158-05.2010.811.0041

Código: 453204

Vistos e etc.

Este feito tramita desde 2010 e todas as tentativas de citação foram 

infrutíferas, estando o réu em local incerto e não sabido.

Assim, DEFIRO a citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do 

art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.

Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade.”

“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital 

deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA, processo da meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 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.: 426267 Nr: 9184-25.2010.811.0041

 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: R. L. G., SANDRA LOPES ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIT COMPANY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 9184-25.2010.811.0041

Código: 426267

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 106.

Expeça-se o mandado de citação para o endereço informado à p. 106.

Expeça-se o necessário, com URGÊNCIA processo da meta 02/2018 do 

CNJ.

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.: 786879 Nr: 40787-48.2012.811.0041

 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: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRE

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

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 40787-48.2012.811.0041

Código: 786879

Vistos e etc.

Este feito tramita desde 2012 e todas as tentativas de citação foram 

infrutíferas, estando o réu em local incerto e não sabido.

Assim, DEFIRO a citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do 

art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.

Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade.”

“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital 

deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA processo da meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394251 Nr: 29950-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMÉRCIO EQUIP. HOSP. E LABARATÓRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKLEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ORTOPEDIA LTDA, ESPAÇÕ FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FINANCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079, ROGÉRIO CAPAROSSI E SILVA - OAB:6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:, RAQUEL ROMERO DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:11145/GO

 Processo n° 854/2009

Código: 394251

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 160.

Assim, proceda a citação da ré Financial Factoring Fomento Mercantil a 

ser realizada na pessoa de seu sócio Hailton Antonio Nunes, por carta 

precatória, no endereço informado à p.160.

Cumpra-se observando as exigências do art. 260 do CPC.

Expeça-se o necessário, com URGÊNCIA, processo da meta 02/2018 do 

CNJ.

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.: 863266 Nr: 4233-46.2014.811.0041

 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: GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4233-46.2014.811.0041

Código: 863266

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 258/261.

Assim, proceda a citação do réu, por carta precatória, no endereço 

informado à p. 261.

Cumpra-se observando as exigências do art. 260 do CPC.

Expeça-se o necessário, com URGÊNCIA, processo da meta 02/2018 do 

CNJ.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1036843 Nr: 39985-45.2015.811.0041

 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: NILZA BETE DA PAIXÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MARIA DORIA 

ROCHA - OAB:12.246

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte autora, às fls. 

83/88, é tempestivo.

 Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737235 Nr: 33712-89.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PAES DE ARRUDA, ERON DE MORAIS 

CORREA, CLEOMAR PIRES DE BARROS, CLAUDY ORTIZ MARIANO DE 

FREITAS, ROSEMERE DE MORAES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:16820/MT, FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - 

OAB:21.130

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024233-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DE ALMEIDA SARAIVA (EXECUTADO)

CICERO DE ALMEIDA SARAIVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024233-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de titulo extrajudicial com pedido de tutela de urgência de 

arresto proposta por SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra 

CÉDERO DE ALMEIDA SARAIVA-ME e OUTRO LTDA, em que postula o 

deferimento de liminar de arresto consistente na penhora em dinheiro no 

valor de R$ 11.889,46 ou em bens e produtos encontrados no 

estabelecimento comercial da primeira executada, em razão da 

inadimplência. Fundamenta o pedido de arresto no fato de a executada 

possuir inscrições no SERASA. É o breve relato. Decido. O arresto antes 

da citação do executado somente se justifica quando há possibilidade de 

frustração do recebimento do crédito na execução. Somente o risco de 

dano autoriza o juiz a determinar, antecipadamente, a apreensão de bens 

que irão garantir a execução. Nesse sentido, colaciono recente decisão 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO – 

ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

AVALISTA – ASSINATURA NO ANVERSO DO TÍTULO – PRELIMINAR 

REPELIDA – DÍVIDA INADIMPLIDA – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA 

– POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – ARRESTO DEFERIDO – 

GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Comprovado que o título exequendo foi emitido em favor do 

credor é ele quem detém legitimidade para o ajuizamento da ação de 

execução. 2. Consoante o art. 898, §1º, do CC para “a validade do aval, 

dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista”. 3. 

O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de 

futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor 

no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde 

logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal. 

(AI 54803/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). 

(Grifo Nosso). No entanto, em que pese comprovada a inadimplência, não 

há nos autos prova de que os executados estejam se desfazendo do 

patrimônio ou se encontre em estado de insolvência que impossibilite o 

pagamento do débito em execução. Portanto, como não demonstrado o 

perigo de dano potencial capaz de autorizar a medida pleiteada, indefiro o 
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pedido de arresto. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, devendo constar no mandado a possibilidade da parte Executada 

opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo 

Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento do 

mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. A exequente não pediu a 

tramitação do processo em sigilo, tampouco justificou porque marcou este 

processo como sigiloso. Dito isto, determino que a observação de sigilo 

seja retirada do PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 9 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021655-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (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:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021655-75.2018.8.11.0041 Vistos e etc. MARCOS 

JOSÉ DA SILVA, devidamente qualificado e representado, ajuizou a ação 

de rescisão contratual c/c restituição de valores e pedido de antecipação 

de tutela para não pagamento das parcelas a vencer a abstenção de 

negativação contra RODOBENS INCORPPORADORA IMOBILIÁRIA, 

igualmente qualificada. O autor narra que em 30/06/2016 firmou com a ré 

instrumento particular de compromisso de compra e venda referente a 

unidade autônoma n. 76, quadra “D”, etapa 01, com 196.80 m², do 

Condomínio Reserva Rio Cuiabá, cujo término da obra estava previsto para 

30/12/2016. Discorre que embora venha pagando com regularidade as 

parcelas pactuadas, parte será financiada, não tendo a ré, entretanto, lhe 

fornecido a documentação necessária para esse fim. Além disso, 

assevera que o prazo para entrega já decorreu, inclusive a prorrogação 

de 180 dias prevista contratualmente sem que o bem lhe tenha sido 

entregue. Ressalta, ainda, que realizou vistoria no imóvel e constatou 

diversos defeitos e vícios de construção, que não foram sanados pela ré, 

estando em desacordo com o memorial descritivo. Diante da violação do 

contrato pela ré, o autor a notificou extrajudicialmente da rescisão do 

contrato. No entanto, ré se recusa a devolver o valor integralmente pago, 

mesmo sendo a culpada pela rescisão do contrato. A par disso, requer a 

rescisão do contrato com a restituição dos valores pago. Em sede de 

antecipação de tutela, pugna que a ré se abstenha de promover qualquer 

cobrança referente ao contrato, deixando, inclusive, de cobrar as 

parcelas a vencer. Indeferida a justiça gratuita, foi deferido o pagamento 

das custas processuais de forma parcelada, tendo o autor comprovado o 

pagamento da primeira parcela. É o breve relato. Decido. A tutela 

pretendida pelo autor está regulada no art. 294 do NCPC, 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, o autor almeja a concessão da tutela provisória de urgência, eis que 

buscam uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano 

irreparável ou de difícil reparação, consistente em cobranças de parcelas, 

cujo contrato pretende a rescisão, e negativação de seu nome. 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. Negritei.) Os documentos acostados com a inicial 

demonstram a existência do contrato firmado entre as partes, bem como 

prova inconteste de que o empreendimento deveria ter sido entregue em 

30/12/2016, mas não o foi, mesmo após o decurso do prazo de tolerância 

de 180 dias. Também foi apresentada notificação firmada pelo autor contra 

a ré, no sentido de descontentamento pelo atraso da entrega do bem, e 

rescisão, esta motivada também pelos vícios e defeitos da obra, em 

desacordo com o memorial descritivo. Ora, o contrato firmado admite a 

possibilidade de rescisão do contrato por culpa exclusiva da promitente 

vendedora (clausula 6.13 – ID 14227084), com a devolução de toda e 

qualquer importância que houver recebido, atualizado e acrescido de 

multa. Além disso, a vistoria técnica realizada demonstra os vícios e 

defeitos da construção, sendo inconteste o fato do imóvel não ter sido 

entregue ao autor no prazo pactuado. Logo, presente o requisito da 

probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, o autor pode ser 

compelido e cobrado do pagamento das parcelas a vencer, inclusive com 

protesto e negativação por inadimplemento. Dito isto, me convenço da 

presença dos requisitos autorizadores para a concessão parcial da tutela, 

a fim de que a ré se abstenha de promover qualquer cobrança decorrente 

do contrato, além de ficar proibida de incluir o nome do autor em cadastros 

de proteção ao credito. Posto isto e sendo reversível a qualquer tempo a 

medida, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e determino que a ré se 

abstenha de incluir o nome do autor em qualquer cadastro de proteção ao 

crédito, inclusive de encaminha-los a protesto, bem como de emitir 

qualquer cobrança relativa ao bem objeto do contrato. Intime-se a ré 

imediatamente para conhecimento e cumprimento desta decisão. Em 

atenção ao que determina o art.334 e §§ do CPC., designo o dia 

22/10/2018 às 12:00 horas para a audiência de tentativa de conciliação, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se o autor, na pessoa de seu 

advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para a audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 9 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012269-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALVES DA SILVA COMERCIO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012269-21.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada 

por Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda. em face de Gustavo Alves 

da Silva e Comércio Eirelli – EPP, em que foi concedida reintegração de 

posse da Máquina Alegria A630 (numero de série 511145) à autora. O 

mandado de reintegração ainda não foi cumprido pela não localização da 

ré, pedindo a autora, pela petição de ID 1442835 o aditamento da petição 

inicial para inclusão da depositaria fiel da máquina no polo passivo da 

ação, Rosana Rodrigues Araújo, e ordem de busca e apreensão e 

arrombamento. Requer a autora, ainda, o cancelamento da audiência 

designada para o próximo dia 14/08/2018, diante da não citação da ré (Id 

14567067). Os autos me vieram conclusos. Decido. Considerando que a 

ré ainda não foi citada, defiro a emenda da inicial e determino a inclusão de 

Rosna Rodrigues Araújo, qualificada no ID 14428535 no polo passivo 

desta ação. Promovam-se as devidas anotações. A certidão de ID 

14072174 confirma que a primeira ré não foi encontrada para citação e 

que tentado o cumprimento da ordem no endereço da depositaria, ora 

segunda ré, deparou-se o Oficial de Justiça com “...o imóvel estava 

fechado e com sinais de desocupação (serviços de fornecimento de água 

e energia elétrica suspensos). Desta feita, foram solicitadas informações 

com moradores do referido logradouro, sendo declarado a este servidor 

que o imóvel declinado está desocupado, mas que, com certa frequência 

os moradores visitam o local. Assim sendo, as informações conseguidas 

indicam que o imóvel é utilizado como depósito, porém, não foi possível 

atestar se o bem se encontra no local, ante a impossibilidade de adentrar 

ao imóvel” Logo, a fim de dar efetividade à decisão que deferiu a 

reintegração de posse e como o imóvel indicado no contrato como da 

depositaria fiel está trancada, mas com evidências de que é utilizado como 

depósito, necessário a expedição de ordem de busca e apreensão da 

maquina objeto da lide. Assim, diante do risco ao resultado útil ao 

processo, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ORDEM DE BUSCA E 

APREENSÃO da Máquina Alegria A630 (numero de série 511145), que 

deverá ser cumprida no endereço Rua G1, Qd. 43, Casa 88, Nova Canaã, 

Cuiabá/MT., ficando autorizado arrombamento e reforço policial, se 

necessário, devendo ser lavrada certidão pormenorizada. Citem-se e 

intimem-se os réus para cumprimento da tutela e oferecimento de 

contestação. Defiro o pedido constante do ID 14567067 e cancelo a 

audiência de tentativa de conciliação. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017518-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO OAB - MT1276/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELOIR LIPINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017518-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo por falta de pagamento e final de contrato c/c 

cobrança de alugueis e acessórios contra devedores solventes, com 

pedido de liminar proposta por ORIVALDO RIBEIRO contra JOSÉ ELOIR 

LINPISKI, todos qualificados nos autos. O autor relata que firmou contrato 

de locação de duas lojas térreas do Edifício Rosely, situado na Rua 

Comandante Costa, n. 649 ao réu, pelo prazo de um ano, ficando 

convencionado o aluguel em R$ 4.000,00. Assevera que o inicio da 

locação se deu em 04 de junho de 2017 e que o réu nunca efetuou o 

pagamento dos alugueres, além de não efetuar o pagamento do IPTU. 

Discorre que as tentativas amigáveis para desocupação foram 

infrutíferas, razão pela qual cobra em juízo os alugueis atrasados, IPTU, 

multa contratual e acessórios, bem como pugna pela decretação do 

despejo, inclusive em sede de antecipação de tutela, diante do 

inadimplemento e termino da locação. É o relatório. Decido. O autor 

pretende a concessão da tutela provisória de urgência, prevista no artigo 

294, visando a imediata decretação do despejo do réu do imóvel de sua 

propriedade. “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.” Para a atuação pronta e eficaz do judiciário por meio da 

concessão liminar da tutela de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia." Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que consta dos autos 

o contrato de locação estabelecido entre as partes, com validade de um 

ano, cujo termo já decorreu. Além disso, o réu está inadimplente, se 

inferindo a probabilidade do direito do autor. O perigo de dano é evidente, 

haja vista que o autor não está recebendo os alugueres há um ano, sem 

possibilidade de usufruir do imóvel de sua propriedade. Ademais, consta 

dos autos documentação comprobatória de que a ré possui outras 

obrigações também inadimplidas. Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira 

Figueiredo esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em 

ações de despejo: “O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores 

inovações processuais que repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao 

lado da denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito 

português, em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior 

interesse do locador em hipóteses excepcionais. “A expressão 

‘conceder-se-á a liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o 

juiz atuar de forma discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve 

conceder a medida liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira 

Figueiredo in Nova lei do inquilinato : análise crítica das alterações 

introduzidas pela lei n. 12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 

52). A Lei nº 12.112/2009, que alterou em parte a Lei nº 8.245/1991, 

permite em seu art. 59, inc. IX, a concessão de liminar de despejo pela 

falta de pagamento: “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. ... 

§ 3º No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a 
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rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 

(quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” 

Posto isto, e nos termos do art. 59, § 1º, inc. IX da Lei 8.245/91 alterada 

pela Lei 12.112/09, bem como nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA para decretar o despejo da ré, mediante o oferecimento de 

caução. Intime-se o autor para que preste a caução, no valor equivalente 

a três meses de aluguel. Prestada a caução, determino a expedição do 

mandado de despejo, para que o réu desocupe o imóvel, no prazo de 

quinze dias, com a entrega das chaves ao autor, ou no mesmo prazo, 

efetue o pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso e os que se 

vencerem no curso do processo, acrescido das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo, para o caso de imediato pagamento, em 

10% do valor do atrasado. Em atenção ao art.334 e §§ do CPC., designo 

audiência de conciliação para o dia 22/10/2018 às 12:30 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação deste fórum. Intime-se o autor para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Cite-se e intime-se o réu para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, o autor deverá ser intimado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se todos. 

Cuiabá, 9 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018580-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS COSTA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018580-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON DOS SANTOS COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id n. 

14298556), conforme pleiteado (id n. 14522888), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015235-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAURA GONCALINA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015235-25.2016.8.11.0041. AUTOR: 

JOCIMAURA GONCALINA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id n. 

13457376), conforme pleiteado (id n. 14278741), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1024128-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024128-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADENILSON SANTOS DE JESUS REQUERIDO: DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A Vistos etc. 

Determino a imediata redistribuição do presente feito para a 1ª Vara Cível 

desta Comarca, para apensamento ao processo de n. 

1003689-02.2018.8.11.0041, conforme endereçamento da inicial. 

Cumpra-se imediatamente em razão da urgência que o caso requer. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024701-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024701-72.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Com base na 

Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição da presente Carta para uma das Varas Especializadas em 

Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024100-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ALMEIDA RAMIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024100-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KAREN ALMEIDA RAMIRES RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 

de novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 02 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Intime-se a Requerida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 85 de 541



pessoalmente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1025030-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025030-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA Vistos etc. Determino a 

imediata redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022797-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELIMINA (de tal) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022797-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MESSIAS DE SOUZA BRITO REQUERIDO: MARIA FELIMINA 

(DE TAL) Vistos etc. Em que pese a justificativa lançada pelo Requerente 

para obter o benefício da gratuidade da justiça, entendo que os 

documentos que acompanham a inicial não são suficientes para 

comprovar sua hipossuficiência, em especial porque ele se qualifica como 

autônomo, tem imóvel unicamente para alugar a terceiros e efetua 

pagamento de fatura de energia elétrica de grande monta (id n. 14376808), 

fazendo presumir a existência de renda suficiente para arcar com as 

custas e taxas judiciárias. Ademais, a declaração de pobreza é relativa e 

deverá ser analisada pelo juízo, levando em conta a situação fática 

disposta nos autos. Apenas a título de argumentação, ressalta-se que, se 

for o caso, há a possibilidade de recolhimento de custas na forma 

parcelada, conforme estabelece o artigo 98, §6º, do Código de Processo 

Civil. Em assim sendo, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos 

pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou 

então que realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Para 

comprovar a hipossuficiência, deverá o Autor trazer aos autos cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda (STJ, 3ª Turma. 

AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso 

o Autor não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 

últimos extratos de suas contas bancarias. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021879-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

NATANY PAULA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK OAB - 020.882.981-42 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021879-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TIAGO DE SOUZA SOARES, NATANY PAULA BORGES 

REQUERIDO: CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME REPRESENTANTE: 

ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK Vistos etc. Observa-se que a parte 

Autora não identificou todos os documentos junto ao sistema PJE 

conforme estabelece o artigo 32 da ResoluçãoTJMT/TP n. 03/2018, in 

verbis: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único, do artigo 321, 

caput, CPC. – grifei e negritei. Conforme se vê nos autos, a parte 

Requerente identificou os documentos como “01 documento” a “19 

documento”, o que dificulta o exame dos autos digitais, pois não se 

referem aos documentos efetivamente juntados. Desse modo, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo nova juntada de todos os documentos que acompanham a 

inicial, em ordem cronológica, identificando cada um deles conforme a 

norma acima citada, sob pena de indeferimento da exordial. Com a 

emenda, determino a exclusão do sistema PJE dos documentos juntados 

anteriormente à presente decisão. No mesmo prazo acima fixado, 

determino que os Requerentes manifestem a opção pela realização ou não 

da audiência de conciliação (art. 319, VII, Código de Processo Civil), 

também sob pena de indeferimento da exordial. Após, imediatamente 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021810-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021810-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO - ME, EMILIANO LUIS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Observa-se que há pessoa jurídica no polo ativo da ação. A pessoa 

jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita, desde que comprove de 

forma robusta que seu lucro líquido mensal é insuficiente para arcar com 

as custas processuais, não bastando, neste caso, a simples declaração 

de hipossuficiência, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O benefício da assistência judiciária 

gratuita pode ser estendido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua 

impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a 

própria manutenção (EREsp 388.155/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita 

Vaz). 2. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou 

necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária 

gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas 

apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência 

pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não 

conhecido. (STJ - REsp 924368 / SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 
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SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 29.05.2007 p. 282). Desse 

modo, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a impossibilidade de pagamento das custas e taxas judiciárias, 

sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou então que efetue o 

pagamento. Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e venham os 

autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022198-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J MACHI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MADEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022198-78.2018.8.11.0041. AUTOR: J 

MACHI - ME RÉU: THIAGO MADEIRA Vistos etc. Observa-se que a 

Requerente, ao distribuir a presente ação, juntou todos os documentos 

antes mesmo da própria inicial (id n. 14299606 e 14299611), o que, por 

óbvio, dificulta o exame dos autos digitais. Aliás, a inicial foi juntada de 

forma fracionada (duas partes – id n. 14299606 e 14299611), o que 

também dificulta o exame dos autos. O artigo 32 da ResoluçãoTJMT/TP n. 

03/2018 estabelece que: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante 

a classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único, do artigo 321, 

caput, CPC. – grifei. Em assim sendo, determino que a Requerente emende 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo nova juntada no PJE da 

peça inaugural em um único arquivo e, posteriormente, da procuração e de 

todos os demais documentos em ordem cronológica, a fim de facilitar o 

exame do feito, sob pena de indeferimento da exordial. Salienta-se que os 

referidos documentos deverão ser juntados com o preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento” guardando correspondência 

com a descrição conferida aos arquivos, conforme §2º, do artigo 32, da 

Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte Autora sanado 

a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a exclusão do 

sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão. No mesmo 

prazo acima fixado, determino que a Requerente indique os pedidos da 

Ação, pois menciona na inicial que deve ser ressarcida por eventuais 

danos morais sofridos, mas não faz qualquer requerimento neste sentido, 

contrariando ao que determina o artigo 319, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que o pedido de indenização, ainda que de cunho 

moral, deve vir identificado com o valor pretendido pelo Requerente, 

conforme estabelece o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, 

não podendo a parte requerer a fixação do quantum indenizatório ao livre 

arbítrio do Juiz. Somado a isso, o valor da causa deverá ser indicado com 

base nos danos solicitados e demais ganhos pretendidos na ação. Com o 

decurso de prazo, certifique o necessário e venham os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023169-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISINETE ALVES DA COSTA E SILVA OAB - 352.441.271-87 

(REPRESENTANTE)

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023169-63.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP REPRESENTANTE: ISINETE ALVES 

DA COSTA E SILVA RÉU: RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A Vistos 

etc. Observa-se que a inicial (id n. 14428120) contém defeito de 

formatação, a qual impede de verificar o contido no lado direito da petição, 

dificultando o exame dos autos digitais. Em assim sendo, determino que a 

Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo nova 

juntada no PJE da peça inaugural e, posteriormente, da procuração e de 

todos os demais documentos em ordem cronológica, a fim de facilitar o 

exame do feito, sob pena de indeferimento da exordial. Salienta-se que os 

referidos documentos deverão ser juntados com o preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento” guardando correspondência 

com a descrição conferida aos arquivos, conforme §2º, do artigo 32, da 

Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte Autora sanado 

a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a exclusão do 

sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão, pois, como 

acima dito, foram juntados de forma equivocada. Além disso, verifico que 

a Requerida, pessoa jurídica, não comprova os pressupostos necessários 

para deferimento da assistência judiciária gratuita. Sabe-se que a pessoa 

jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita, desde que comprove de 

forma robusta que seu lucro líquido mensal é insuficiente para arcar com 

as custas processuais, não bastando, neste caso, a simples declaração 

de hipossuficiência, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O benefício da assistência judiciária 

gratuita pode ser estendido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua 

impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a 

própria manutenção (EREsp 388.155/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita 

Vaz). 2. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou 

necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária 

gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas 

apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência 

pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não 

conhecido. (STJ - REsp 924368 / SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 29.05.2007 p. 282). Desse 

modo, no mesmo prazo acima fixado, determino que a parte Autora 

comprove a impossibilidade de pagamento das custas e taxas judiciárias, 

sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou então que efetue o 

pagamento. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022682-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022682-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE MILTON DA SILVA RÉU: CLARO S/A Vistos etc. Observa-se que o 

Requerente, ao distribuir a presente ação, juntou os documentos antes 

mesmo da própria inicial, o que, por óbvio, dificulta o exame dos autos 

digitais. O artigo 32 da ResoluçãoTJMT/TP n. 03/2018 estabelece que: Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 
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ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único, do artigo 321, 

caput, CPC. – grifei. Em assim sendo, determino que o Requerente emende 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo nova juntada no PJE da 

peça inaugural e, posteriormente, da procuração e de todos os demais 

documentos em ordem cronológica, a fim de facilitar o exame do feito, sob 

pena de indeferimento da exordial. Salienta-se que os referidos 

documentos deverão ser juntados com o preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento” guardando correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos, conforme §2º, do artigo 32, da 

Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte Autora sanado 

a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a exclusão do 

sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893716 Nr: 25705-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTAREM GOMES, NAIR GUASSU GOMES, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABA IV - SPE LTDA, ADEMIR SANTAREM GOMES, NAIR 

GUASSU GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - OAB:OAB/MT 12.163, 

JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 882458 Nr: 18255-12.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA ADATIVA FERREIRA QUEIROZ SEBA, 

JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO, ANDRÉA 

ADATIVA FERREIRA QUEIROZ SEBA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, LUIZ GUSTAVO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - 

OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, LUIZ GUSTAVO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT

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

promovo a intimação da parte Autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração pelo requerido no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 771090 Nr: 24143-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO VALLEJOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA

 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 Procuradoria do Municipio solicitou o levantamento 

topográfico, assim procedo a intimação do autor para traga aos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, para que se possa dar cumprimento ao terceiro 

parágrafo da determinação de fls. 103, que determinou o encaminhamento 

dos documentos solicitados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 934885 Nr: 51933-18.2014.811.0041

 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: THIAGO GOMES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

resposta do ofício da União Brasiliense de Educação e Cultura de fls. 187 

verso, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 853010 Nr: 55788-39.2013.811.0041

 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: THIAGO MONACO BALAKIREV RESENDE, PAULA 

CRISTINY HORDONEZ BALAKIREV

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

IMOBILIARIOS 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 FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A

 Certifico que o advogado da requerida Gold Realty, Dr Fábio Rivelli, não foi 

intimado da "Decisão->Suspensão ou Sobrestamento", de 20/02/2018, 

disponibilizado no DJE nº 10205, de 26/02/2018 e publicado no dia 

27/02/2018, bem como da Decisão->Determinação", de 21/05/2018, 

disponibilizado no DJE nº 10265, de 29/05/2018 e publicado no dia 

30/05/2018, assim procedo sua intimação nesta data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1089183 Nr: 5787-45.2016.811.0041

 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: MA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP, MAGDO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PAGAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Autos 1089183

Vistos etc.

Quanto à arguição de competência por parte da Requerida Cielo mantenho 

a decisão de fl. 118 com todos os seus argumentos.

Embora as partes entendam que o feito está pronto para julgamento, 

determino que quando aos valores de entrada e repasse há de ser 
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realizada prova técnica para complementar as provas já carreadas aos 

autos.

Diante do exposto, nomeio como perita judicial a Dra. Sílvia Mara Leite 

Cavalcante, Contadora, CRC/MT: 6050, podendo ser encontrada no 

endereço: Avenida Isaac Póvoas, nº. 1331, Sala 101, Edifício Milão, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Cep 78.045-900. Ou pelos telefones (065) 3023-3555 

e 9225-5000. E ainda por e-mail: valor contábil@terra.com.

 Ressalto que a perita deverá observar o teor da presente para 

apresentação do laudo.

Fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do CPC).

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do CPC).

 Intime-se a perita judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

concordância da nomeação e indicar o valor dos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924552 Nr: 46196-34.2014.811.0041

 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: THIAGO ALEXWELL DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5781/MS

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

resposta do oficio de fls. 439/525, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405424 Nr: 36969-93.2009.811.0041

 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: JOSE MARCOS PININGA FILHO, ITAMAR TAVARES 

MOCIO PININGA, MARIA DE FATIMA REZENDE, MARIA PEREZ, ENIO 

MARQUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EURIPEDES BALCENOR DE 

REZENDE, ESPOLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA, IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS 

LTDA, UMBERTO LUIZ PAGIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISAQUE LEVI 

BATISTA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

36969-93.2009.811.0041, Protocolo 405424, 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): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 880810 Nr: 17300-78.2014.811.0041

 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: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMIANA ABADIA DE SAMPAIO, MARTINIANO 

JOSE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado para citação dos confinantes, devendo a emissão da guias ser 

feita através do site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 915976 Nr: 40795-54.2014.811.0041

 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: GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, DONATO 

CECHINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA, CUIABÁ 

URBANO RURAL EMPREENDIMENTOS, PEDRO MARTINS VERÃO, SÃO 

JOSPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da carta de citação ao confinante Pedro Martins Verão ter 

retornado por estar ausente, impulsiono os autos, intimando a parte 

autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito da diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de expedir mandado para citação deste, 

devendo a emissão da guias ser feita através do site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 762406 Nr: 14927-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SILVA NETO, SEGURADORA 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856

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

impulsiono os autos para intimação da parte Requerida SEGURADORA 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS para manifestação acerca de 

petição de fls. 483/487, no prazo de cinco (05) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1313039 Nr: 11641-49.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. FRANCISCO DOS SANTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUIPEÇAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

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

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para manifestar 

acerca dos Embargos à Execução, no prazo legal.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049307 Nr: 46088-68.2015.811.0041

 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: C F X EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:OAB/AP.2348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 
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OAB:11.449/MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes acerca da audiência a ser 

realizada na Comarca de Macapá/AP designada para o dia 06/09/2018, às 

10h15m, para a inquirição da testemunha Wagner Ricardo Chemon Pinto 

nos autos da carta precatória n. 0025436-70.2018.8.03.0001.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019328-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILITINA JACINTA DE SOUZA (REQUERIDO)

ANDRE AVELINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Nadir Santana de Souza ajuizou a presente Ação de Interdito 

Proibitório com pedido de Liminar em face de André Avelino de Souza e 

Militina Jacinta de Souza, todos já qualificados na inicial. A Requerente 

relata que desde 1980 vem utilizando de servidão de passagem junto ao 

lote localizado em frente a sua residência por ser a única forma de acesso 

a sua residência e garagem de seu veículo. Explica que os Requeridos 

adquiriam o terreno da frente de sua residência em 1998, contudo, 

recentemente, recebeu notificação verbal dos mesmos de que iriam 

construir um muro muito próximo da frente de seu imóvel, obstaculizando a 

servidão de passagem utilizada há anos. Requereu a concessão de liminar 

de interdito proibitório para compelir os Requeridos a não construir o muro 

nos limites da sua propriedade. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Emenda a Inicial em ID 14390447. Relatei o necessário. 

Decido. De início, recebo a emenda a inicial de ID 14390447, bem como, 

seus documentos. A Requerente objetiva a concessão de liminar de 

interdito proibitório para que os Requeridos não construam o muro que irá 

interromper servidão de passagem, em tese, utilizada desde o ano de 

1980. Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 567. 

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na 

posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho 

iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Art. 568. 

Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo. E 

ainda, considerando o previsto no artigo 568, acima citado, o interessado 

deverá também observar as seguintes disposições contidas no Código de 

Processo Civil relativas aos procedimentos de Reintegração e Manutenção 

de Posse, in verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na 

posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. 

Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Dessa forma, o interdito 

proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos: a) posse da 

autora; b) a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus; c) justo 

receio de ser efetivada a ameaça, nos termos dos dispositivos acima 

citados. Portanto, pode a Autora, requerer a proteção contra turbação 

iminente, mediante mandado proibitório, com a cominação de pena 

pecuniária ao réu, no caso de transgressão do preceito, pouco importando 

se a mesma é proprietário ou não do bem. Feita as necessárias 

elucidações acerca da matéria, entendo ser desnecessária a designação 

de audiência de justificação, haja vista que a posse exercida pela 

requerente e a turbação praticado há menos de ano e dia, ao menos neste 

momento processual, estão devidamente comprovados pelas declarações 

de testemunhas contidas em ID 14390538, pelas fotos contidas em ID 

14390537 e pelo Boletim de Ocorrência de ID 14390524. Em caso 

semelhante ao do presente feito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já 

decidiu, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO – ORDEM PARA QUE O PROPRIETÁRIO DO LOTE 

PRECEDENTE NÃO OBSTE A PASSAGEM DO PROPRIETÁRIO DO LOTE 

SUBSEQUENTE NA VIA QUE ATRAVESSA AQUELA PRIMEIRA 

PROPRIEDADE – TUTELA POSSESSÓRIA – ALEGAÇÕES DE 

POSSIBILIDADE DE ENCRAVAMENTO DA PROPRIEDADE SUBSEQUENTE E 

DE PASSAGEM POR ALI REALIZADA POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS – 

IRRELEVÂNCIA – ATOS DEMONSTRATIVOS DA EXISTÊNCIA DE 

COMPOSSE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de ordem 

proibitória em demanda possessória são irrelevantes as argumentações 

de que, não fosse ela deferida, o imóvel restar-se-ia encravado, ou, ainda, 

de que a parte por ali transita há mais de 20 (vinte) anos, pois tais 

circunstâncias seriam imprescindíveis apenas se a tutela requerida se 

amparasse em direito de passagem forçada, decorrente do direito de 

vizinhança, ou de índole petitória, fundada no direito real de servidão 

advindo de usucapião. Inteligência dos arts. 1.225, III, 1.285, 1.378, 1.379, 

do CC, e do art. 932 e 933 do CPC. 2. Àquele proprietário que pratica atos 

de posse sobre caminho que atravessa propriedade alheia, sendo essa 

via dotada de caráter permanente, aparente, visível, deve ser conferida a 

tutela possessória quando esta for ameaçada. Inteligência dos arts. 1.196, 

1.204, 1.208 e 1.210 do CC, arts. 131, 273 e 333, I, do CPC, e da Súmula 

nº 415 do STF. 3. Recurso desprovido. (AI 54383/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 14/07/2015). Desse modo, entendo que, 

neste momento processual (cognição sumária) a liminar vindicada deve 

ser concedida, seja porque, não se admitir que a Requerente possa 

trafegar no caminho pelo qual sempre se deslocou por mais de uma 

década, durante o transcurso processual, que, em casos como o 

presente, de complexidade ímpar, durará anos e anos, causar-lhe-ia 

prejuízos incomensuráveis, seja porque existem apontamentos claros de 

que ela exercia, sim, (com)posse na via existente no interior da 

propriedade dos Requeridos. Ante o exposto, presente os requisitos 

legais exigidos em Lei, defiro liminarmente a expedição do mandado 

proibitório determinando que os Requeridos não transgridam o preceito e 

venham a molestar ou turbar a posse do autor com a construção do muro 

ou por meio de qualquer outro ato, até ulterior deliberação deste Juízo. Nos 

termos do artigo 567 do Código de Processo Civil fixo pena pecuniária no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento. 

Expeça-se o competente mandado. Citem-se os Requeridos para 

contestarem a ação em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 564 do 

Código de Processo Civil, sob pena de revelia. Defiro os benefícios da 

gratuidade judicial em favor da Requerente, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Por fim, consigno que não há o que se falar em 

designação de audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, isso porque o presente feito possui rito especial, de 

modo que, o mencionado artigo é aplicável ao procedimento comum. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024828-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA AMORIM CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024828-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ODILZA AMORIM CARVALHO RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Observa-se que o Código de Processo Civil/2015 estabeleceu em seu 

artigo 292, inciso V, que o pedido de indenização por danos morais deve 

vir identificado com o valor pretendido pelo requerente, não podendo a 

parte requerer a fixação do quantum indenizatório ao livre arbítrio do Juiz. 

Além disso, verifico que a Requerente não indicou sua opção ou não pela 

realização da audiência de conciliação, conforme estabelece o artigo 319, 

VII, do Código de Processo Civil. Em assim sendo, determino que a 

Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando o 

valor pretendido a título de danos morais e a opção pela realização ou não 

da audiência conciliatória, sob pena de indeferimento da inicial. Por 

consequência, no mesmo prazo, deverá a Requerente retificar o valor 

dado à causa, com base nos danos morais solicitados e demais ganhos 

pretendidos na ação. Somado a isso, observa-se que a parte Autora não 

identificou os documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o 

artigo 32 da ResoluçãoTJMT/TP n. 03/2018, in verbis: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 
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juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único, do artigo 321, caput, CPC. – grifei e negritei. Conforme se vê, a 

Requerente juntou todos os documentos em um único arquivo (id n. 

14611447) e denominou como “DOCUMENTOS”, o que dificulta o exame 

dos autos digitais, pois não se referem aos documentos efetivamente 

juntados e de forma individualizada. Desse modo, intime-se a parte 

Requerente para emendar a inicial, no prazo acima fixado, procedendo 

nova juntada de todos os documentos que acompanham a inicial, em 

ordem cronológica, identificando cada um deles conforme a norma acima 

citada, sob pena de indeferimento da exordial. Com a emenda, determino a 

exclusão do sistema PJE dos documentos juntados anteriormente à 

presente decisão (id n. 14611447). Após, imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022075-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME (RÉU)

AILTON (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022075-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA RÉU: ROSANE DE OLIVEIRA SOARES 

MEIRA - ME, AILTON Vistos etc. Antonio Pereira de Souza ajuizou a 

presente Ação Reivindicatória com Imissão na Posse com pedido de Tutela 

de Urgência em face de Meira Tur e Aitlon de tal, todos qualificados nos 

autos. O Requerente pretende que seja imitido na posse do imóvel 

matriculado sob o nº. 47.137, junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária desta Comarca. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. Como se 

sabe, para o deferimento do pedido de imissão na posse, o qual se 

ampara no direito de propriedade, necessário que o pretendente preencha 

os requisitos exigidos, ou seja, apresente o título de propriedade 

imobiliária, o qual somente se perfaz com o registro do título no competente 

Registro de Imóveis (art. 1.245 do CCB), aliado a comprovação do 

impedimento de exercício da posse devido à ocupação do possuidor não 

proprietário. No presente caso, observa-se, ao menos neste momento 

processual, que o Requerente é o proprietário do imóvel objeto da lide, 

condição comprovada por meio do registro junto ao competente no 

Cartório de Imóveis (id n. 14285253). Por outro lado, o Autor não comprova 

que está sendo impedido de exercer a posse, tampouco, que os 

Requeridos estão na posse do bem adquirido, uma vez que não trouxe 

nenhum documento com este condão, não caracterizando a presença dos 

requisitos necessários para o deferimento da medida. Ressalto que o 

Requerente não comprova o recebimento da notificação extrajudicial (id n. 

14285343) pelos Requeridos. Além disso, não vislumbro a urgência do 

pedido, pois o próprio Requerente noticia na exordial que nem sabia que o 

imóvel lhe pertencia e que desde 2003 desocupou o bem. Por tais motivos, 

incabível também o deferimento da tutela de evidência reivindicada, haja 

vista que não restaram preenchidos os requisitos exigidos nos incisos II e 

IV do artigo 311 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, ausentes 

os requisitos exigidos em lei, indefiro as tutelas de urgência e de evidência 

reivindicadas na exordial. Por outro lado, defiro a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de novembro de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Expeça-se mandado para citação dos Requeridos, que deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, 

fazendo consignar no mandado que a ausência injustificada, de qualquer 

das partes, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se 

caracterizando será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). No ato, deverá o Oficial de Justiça buscar 

documentos pessoais do requerido Ailton de tal, visando qualifica-lo. 

Consigne-se que a parte Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE, bem como ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo 

para apresentação de contestação (art. 335 do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022660-35.2018.8.11.0041
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022660-35.2018.8.11.0041. AUTOR: JEAN 

DUVAL CYPION 70589887149 RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Pantanal Eco Expert ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica com Dano Moral e Tutela de Urgência em face de 

Telefônica Brasil S/A, ambos qualificados na inicial. A Requerente 

pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento, em síntese, de que a 

inscrição creditícia é indevida, pois não possui relação comercial com a 

Requerida. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia no documento que demonstra que o nome da Requerente foi 

inserido nos órgãos de inadimplentes (id n. 14358700), bem como, na 

afirmação da Autora de que desconhece a dívida cobrada. Em se tratando 

de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a 

imediata retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao 

crédito quando este contesta, completamente, a relação jurídica 

subjacente à negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a 

produção de prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos 

advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele 

sentiria, durante todo o transcurso processual, as consequências 

deletérias inerentes aos registros negativos constantes nos órgãos de 

proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, direitos 

personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V 

e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Por sua vez, o perigo de dano 

é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta prejuízos à 

Requerente, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do 

pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 

300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, 

desde que presentes os requisitos, bem como, não causará danos a 

empresa Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase 

de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se 

necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar a exclusão do nome da Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao 

débito em discussão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 91 de 541



200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 12 de novembro de 2018, às 09:00 horas, 

a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Tratando-se 

de vício sanável, determino que a Requerente comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e revogação da tutela. No mesmo prazo, 

deverá a Requerente comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça. Determino que a Secretaria retifique o polo ativo junto ao sistema 

PJE, para constar como autora a empresa PANTANAL ECO EXPERT. 

Intimem-se. Cumpram-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023465-85.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA, FATIMA TEREZINHA DE ARAUJO 

RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Observa-se que as Requerentes haviam ajuizado anteriormente demanda 

semelhante à presente, registrada sob o cód. 1049844, que todavia foi 

julgada extinta, sem resolução do mérito, pelo Juízo da 11ª Vara Cível 

desta Comarca. Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de 

forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo supracitado. 

Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Diante 

do exposto, e em observância ao princípio da identidade física do juiz, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar 

o presente feito, devendo o processo ser remetido para a 11ª Vara Cível 

desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, remetam-se os autos 

ao referido Juízo, com as baixas e anotações necessárias junto à 

autuação. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023368-85.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nutricional Rações 

e Nutrimentos LTDA ajuizou a presente Ação de Desconstituição de Débito 

com Indenização por Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos 

qualificados nos autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida suspenda a cobrança da fatura de energia 

elétrica da unidade consumidora n. 6/981401-3, no valor de R$ 214.017,93 

(duzentos e quatorze mil e dezessete reais e noventa e três centavos) e, 

por consequência, se abstenha de suspender o fornecimento dos 

serviços e de inserir seu nome junto ao rol dos órgãos de inadimplentes, 

alegando, em síntese, que a referida fatura é abusiva. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. Recebo a 

emenda à inicial de id n. 14538986, com seus documentos, e passo à 

apreciação da tutela pretendida. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos de id n. 14455275, 14455286, 14455299 e 14455318 que 

demonstram, ao menos neste momento processual, que a fatura em 

discussão (id n. 14455458) encontra-se majorada ao se comparar com a 

média de consumo de energia elétrica do comércio da Autora (matrícula n. 

6/981401-3), presumindo suposta irregularidade. Por sua vez, resta em 

evidência a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte 

no fornecimento de energia elétrica, por si só, causa à Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado essencial para desenvolvimento da sua atividade comercial. 

Desta forma, não pode a consumidora ser privada de serviço essencial, 

por dívida passível de discussão, razão pela qual entendo que estão 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil 

para deferimento da tutela pretendida. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida 

suspenda a cobrança do débito em discussão e, por consequência, se 

abstenha de inserir o nome da Requerente no rol dos órgãos de proteção 

ao crédito e de suspender os serviços na unidade consumidora n. 

6/981401-3. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 
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inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 12 de novembro de 2018, às 10:30 horas, 

a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. 

Cumpra-se. Intime-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005858-59.2018.8.11.0041. AUTOR: EUNICE 

GOMES CORREIA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos etc. Observa-se 

que a presente ação (n. 1005858-59.2018) é idêntica à ação de n. 

1005634-24.2018, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e 

pedidos. A ação de n. 1005634-24.2018 foi distribuída no dia 07/03/2018 

para o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, 

que se declarou incompetente no dia 22/03/2018 (id n. 12335769) e a 

demanda foi redistribuída no dia 12/06/2018 para o Juízo da 11ª Vara Cível 

desta Comarca. Por sua vez, a presente demanda foi distribuída no dia 

08/03/2018 também para o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, que também se declarou incompetente no dia 

22/03/2018 (id n. 12335920), mas a demanda foi redistribuída a este Juízo 

apenas no dia 18/07/2018. Ou seja, em evidência que o presente feito foi 

distribuído de forma errônea a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 

11ª Vara Cível desta Comarca para apreciar e julgar o processo. Nesse 

sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código de Processo Civil, que 

deve ser aplicado por analogia ao caso, haja vista que aquele feito ainda 

não foi extinto, embora haja pedido de desistência daquela ação (n. 

1005634-24.2018 – id n. 12102553). O referido artigo assim dispõe: “Art. 

286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: 

I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de 

mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...)” – 

grifei. E, ainda, o entendimento da Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À 

inteligência do artigo 253, II, do CPC, com redação determinada pela Lei 

11.280/2006, distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer 

natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, 

for reiterado o pedido. Conflito conhecido. Declarado competente o Juiz da 

11ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. (TJ-MG 

100000746586750001 MG 1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO 

BORGES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de 

Publicação: 31/05/2008). Diante do exposto, e em observância ao princípio 

da identidade física do juiz, DECLARO este Juízo absolutamente 

incompetente para processar e julgar o presente feito, devendo o 

processo ser remetido para a 11ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso 

de prazo da presente, remetam-se os autos ao referido Juízo, com as 

baixas e anotações necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020867-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NEIDE FELICIANA FERREIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. 

Neide Feliciana Ferreira ajuizou a presente Ação de Indenização por 

Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Itau S/A, 

ambos qualificados na inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela 

de urgência, que a instituição bancária Requerida exclua seu nome do rol 

dos órgãos de proteção ao crédito, alegando, em síntese, que houve falha 

na prestação de serviço e a cobrança é indevida. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos de id n. 14143273 e 14143379 que demonstram, ao menos 

neste momento, que o cartão de crédito da Requerente foi furtado e 

utilizado por terceiros, bem como, que seu nome foi inserido nos órgãos 

de inadimplentes, dando verossimilhança às alegações da Requerente. Em 

se tratando de discussão de dívida, recomenda-se a exclusão do nome da 

parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final. Por sua vez, o 

perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta 

prejuízos à Requerente, consistente no abalo de crédito sofrido, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos à empresa Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a 

exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 12 de novembro de 2018, às 11:00 horas, 

a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023417-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY FACHETI TORRES (REQUERENTE)
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ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edifício Amadeo Modigliani (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023417-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WANDERLEY FACHETI TORRES, ALESSANDRA FERNANDES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: EDIFÍCIO AMADEO MODIGLIANI Vistos etc. 

Wanderley Facheti Torres e Alessandra Fernandes da Conceição ajuizou 

a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por 

Danos Morais e pedido de Retratação c/c Pedido de Liminar em face de 

Condomínio Edifício Amadeo Modigliani, todos qualificados nos autos. Os 

Requerentes relatam que são moradores do condomínio Requerido desde 

o ano de 2012 e no dia 19/05/2018 reservaram dois salões de festa do 

condomínio para realização de uma comemoração de aniversário. Alegam 

que o Condomínio está cobrando de forma abusiva uma taxa de 

manutenção e limpeza no valor de R$ 6.270,00 (seis mil e duzentos e 

setenta reais) e uma multa no valor de R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e 

sessenta reais), por defeitos no piso dos salões e para uma “limpeza 

especial” no local. Argumenta que não deu causa aos defeitos 

constatados no local e que não houve notificação prévia para 

conhecimento do fato gerador da multa. Salientam que as cobranças são 

ilegais. Pretendem, em sede de tutela de urgência, que o Requerido 

forneça as guias para pagamento da taxas condominiais vencidas e as 

vincendas, abstendo-se das cobranças ora discutidas e de inserir o nome 

dos Autores no rol dos órgãos de inadimplentes. Relatado o necessário. 

Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Resta devidamente demonstrada nos autos a relação 

jurídica existente entre as partes. Além disso, os Requerentes 

comprovam, ao menos neste momento processual, que estão sendo 

cobrados por uma “limpeza especial” em valor exorbitante e de multa que 

até este momento não se tem notícia da instauração de qualquer 

procedimento administrativo para apuração de eventual conduta indevida, 

caracterizando a probabilidade do direito pretendido, quando aliado aos 

demais documentos que acompanham a inicial (id n. 14460553, 14460598, 

1446078) que dão verossimilhança às alegações dos Autores. Por sua 

vez, o perigo de dano é notório, uma vez que está sendo cobrado pelo 

Condomínio quantias exorbitantes, que poderão causar prejuízos aos 

Requerentes e também eventual inserção indevida do nome destes no rol 

dos órgãos de inadimplentes, restando comprovado, sem dúvida alguma, a 

urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do Código de Processo Civil), 

pois a presente decisão poderá ser revertida a qualquer tempo e não 

causará prejuízos ao condomínio réu. Logo, entendo que a suspensão das 

cobranças se impõe, o que justifica o deferimento da tutela pretendida. 

Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar que o Requerido se abstenha de cobrar os valores discutidos 

nos autos e, por consequência, se abstenha de inserir o nome dos 

Autores no rol dos órgãos de proteção ao crédito e apresente as guias 

para pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, até ulterior 

deliberação. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 de 

novembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se o Requerido, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). Os 

Requerentes serão intimados na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 

334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023243-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023243-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO RÉU: VIVO S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O 

Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o 

benefício da assistência judiciária gratuita será concedido à pessoa 

jurídica sem fins lucrativos, independentemente de prova. Portanto, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao Requerente. Por outro lado, verifico que o Requerente 

apresentou os documentos que demonstram a relação jurídica existente 

entre as partes (id n. 14436789), como o contrato e o termo de adesão, de 

forma ilegível. Desta forma, para a correta apreciação da tutela de 

urgência reivindicada, determino que o Requerente colacione aos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as cópias legíveis dos documentos de id n. 

14436789, sob pena de indeferimento da medida. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022226-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PASCHOAL GIMENES HIDALGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022226-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PASCHOAL GIMENES HIDALGO EXECUTADO: GLOBAL ENERGIA 

ELETRICA S/A, PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA Vistos 

etc. Trata-se de execução de título extrajudicial, onde a empresa credora 

postulou medida de arresto de bens da parte devedora, ora Executada, 

alegando perigo de risco de dissipação do seu patrimônio, entendendo 

estar configurado o risco de frustrar a presente execução. Salienta-se 

que, embora a Exequente não trate o pedido de urgência como arresto, a 

pretensão é típica desta modalidade de medida cautelar. O pedido, ao 

menos neste momento processual, não merece acolhimento em razão de 

sua desnecessidade, isso porque já existe a previsão do arresto 

executivo, conforme dispõe o artigo 829, caput e §1º c/c o artigo 830, 

caput, ambos do Código de Processo Civil, nos casos em que o Oficial de 

Justiça constatar o não pagamento da dívida dentro do prazo legal e 

também se não conseguir encontrar o devedor para citá-lo. Reproduzo o 

que diz os mencionados artigos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 

829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, 

a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de 

justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. (...) Art. 830. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Assim, se já existe determinação para a 

expedição de mandado executivo para citação, penhora dos bens e 

demais atos, em caso de não pagamento, a execução poderá ser 

garantida por outros bens da credora que serão penhorados. Portanto, 

conclui-se que, antes da tentativa da citação, inviável a concessão do 

pedido postulado pela parte Exequente. Ademais, o Superior Tribunal de 
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Justiça já exarou seu entendimento acerca da não sujeição do arresto no 

processo executivo antes da comprovação de empecilhos para a citação 

da parte devedora, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

OFENSA AO ART 535 CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO 

FISCAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO. ARRESTO. REQUISITOS. CABIMENTO. 

1. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (CPC, art. 535, 

I)é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a 

contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o 

dispositivo não decorre logicamente da fundamentação. 2. O arresto 

previsto no art. 7º da LEF é medida executiva decorrente do recebimento 

da inicial, que, por força de lei, traz em si a ordem para (a) citação do 

executado, (b) penhora, no caso de não haver pagamento da dívida nem 

garantia da execução, e (c) arresto, se o executado não tiver domicílio ou 

dele se ocultar. Trata-se, portanto, de medida semelhante ao arresto 

previsto no art. 653 do CPC: ambos são providências cabíveis quando há 

empecilhos à normal e imediata citação do devedor e não se submetem 

aos requisitos formais e procedimentais da ação cautelar disciplinada nos 

arts. 813 a 821 do CPC. 3. Recurso especial provido. (REsp 690.618/RJ, 

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2005, DJ 14/03/2005, p. 235) (Destaquei). No mesmo sentido tem 

sido o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(Agravo de Instrumento número 1012646-52.2017.8.11.0000, Des. 

Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). Diante do exposto, indefiro o 

pedido de tutela de urgência reivindicado na inicial, para arresto de bens 

da Executada. Por outro lado, cite-se a parte Executada para pagamento 

da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código 

de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento dentro do prazo acima 

assinalado, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do que estabelece o artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. Determino que a parte Exequente comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1024651-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MALUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA CAITANA RUFINO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marcos Antônio Maluf ajuizou a presente Ação de Despejo com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Angelita Caitana Rufino, ambos 

qualificados nos autos. O Autor objetiva reaver o imóvel localizado na Av. 

Ipiranga, nº. 225, Edifício Ipiranga Plaza, Apartamento 101, nesta Capital, 

locado para a Requerida, motivado pelo descumprimento contratual e 

encerramento do prazo da locação, cumulando o pedido com tutela de 

urgência. Relata que a locatária deixou de contratar seguro nos termos da 

Cláusula 29ª do Contrato de Locação firmado entre as partes, bem como, 

que notificou a Requerida antes do término do prazo de locação, 

informando-a de que não tinha interesse na continuidade da relação 

locatícia. Por fim, afirma que não restam alternativas senão buscar 

judicialmente o despejo cumulado com a cobrança de alugueres com 

pedido de tutela de urgência. Relatado o necessário. Decido. A Tutela de 

urgência pleiteada deve ser deferida, vez que preenche os requisitos do 

art. 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil aliado ao que 

determina a Lei 8245/91. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil, o qual transcrevo: 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 

assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Feitas as 

necessárias ponderações, veio com a inicial prova inequívoca da 

existência da relação contratual (contrato de locação de ID 14588154), no 

qual se percebe as características alegadas na exordial, inclusive a 

obrigação da Requerida em contratar seguro total do imóvel. Ademais, 

note-se que em ID 14588166 o Autor comprova que notificou 

extrajudicialmente a Requerida de que não tinha interesse na continuidade 

da locação, solicitando que a mesma entregasse o imóvel. Desta maneira, 

resta presente a probabilidade do direito do Requerente, verificando-se de 

plano que a qualquer tempo a Requerida poderá retornar ao imóvel por 

ordem judicial, arcando neste caso o Autor com as despesas e prejuízos 

eventualmente suportados pela Requerida, de modo que, fácil e 

integralmente reversível a tutela de urgência perseguida nos autos, não 

havendo o que se falar em perigo da irreversibilidade da medida. O perigo 

de dano também está presente, pois o Requerente está sendo privado do 

uso de imóvel de sua propriedade. Por fim, verifico que o contrato de 

locação firmado entre as partes está desprovido de qualquer garantia 

prevista no art. 37 da Lei 8245/91, assim sendo, o caso em análise 

preenche os requisitos exigidos por Lei, de modo que o deferimento da 

tutela de urgência é medida adequada ao caso, desde que prestada 

caução no valor de três meses de aluguel. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA 

DE GARANTIA. LIMINAR CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. Na ação de despejo 

de imóvel residencial, fundada na falta de pagamento, a liminar para 

desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá ser concedida inaldita altera 

pars, desde que: a) seja prestada caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel; b) 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, consoante 

dispõe o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. No caso concreto, foram 

preenchidos os requisitos da lei especial, impondo-se a manutenção da 

decisão agravada. Ademais, tendo a locatária intenção de evitar a 

rescisão do contrato da locação e elidir a liminar de desocupação, poderá 

dentro dos 15 dias, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade 

dos valores devidos. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo Nº 70060223401, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 11/06/2014) (TJ-RS - AGV: 70060223401 RS , Relator: Ergio 

Roque Menine, Data de Julgamento: 11/06/2014, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2014). Diante do 

exposto, presentes os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a saída da 

Requerida do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo 

forçado. Em contrapartida, em observância ao art. 59, § 1º, da Lei nº 

8.245/91, fixo em 03 (três) meses de aluguel o valor da caução que 

deverá ser depositada em Juízo pelo Autor, como condição sine qua non 

para a execução da medida judicial do despejo antecipado. Recolhida a 

caução na forma de depósito judicial na conta única vinculada a este feito, 

expeça-se imediatamente o mandado para citação e intimação da 

desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, como fixado pelo 

presente decisum. Em que pese à entrada em vigor do Código de 

Processo Civil/2015, verifico que a hipótese dos autos não há que se falar 

na designação prevista no artigo 334 do referido Código, posto o que 
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dispõe o artigo 1.046 deste Códex. Portanto, cite-se a parte requerida para 

contestar a presente ação no prazo de 15 dias, ou, querendo, efetuar no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da citação o pagamento do débito 

atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 12.112/09). Se for 

requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 05 dias, contados do 

protocolo da petição, para o locatário depositar o principal, multas 

previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, custas e 

honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado (art. 62, II da 

mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias alegar que a 

oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário para 

complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for complementado 

o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o 

locador levantar a quantia depositada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001028-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE BARROS MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Benedita Maria de Barros Mayer ajuizou a presente Ação de 

Exibição em face de Ympactus Comercial ltda - Telexfree, ambos 

qualificados na inicial. A parte Requerente foi intimada para emendar a 

inicial, todavia, se manifestou em petição de ID 12862682 sem regularizar o 

vício apontado. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 do 

Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a emendasse a 

inicial quanto ao rito adotado para a obtenção do pretendi em caráter de 

liminar, posto que a ação não foi fundamentada em artigo corresponde ao 

pretendido, conforme estabelece o atual Código de Processo Civil em 

vigência, contudo, a Autora emendou a inicial trocando o fundamento do 

pedido de limar novamente lastreado em artigo que não é o adequado. 

Sendo assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo 

supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por 

consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao 

caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação 

pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no caso 

presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito. Sem custas, pois deferido neste 

momento os benefícios da gratuidade judicial em favor da Requerente, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004497-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT0016759A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Luhan Marcos Romam Bergamim ajuizou a presente 

Reclamação por Obrigação de Fazer e Danos Morais em desfavor de 

Anhanguera Educacional Participações S/A e Kroton Educacional S/A, 

todos já qualificados e representados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos contidos na inicial de ID 4886120, distribuída originalmente 

perante o 6º Juizado Especial Federal da Justiça Federal do Estado de 

Mato Grosso (ID 4886149). O supracitado Juízo reconheceu sua 

incompetência absoluta para processar e julgar o feito e determinou a 

redistribuição para a Justiça Estadual (ID 4886207), aportando os autos 

neste Juízo em 16/02/2017. Posteriormente, foi determinado que o 

Requerente providenciasse o pagamento das custas processuais, sob 

pena de extinção do feito (ID 7266771), todavia, permaneceu inerte. Os 

autos vieram conclusos para apreciação. Relatado o necessário. Decido. 

Inicialmente, cabe ressaltar que o despacho de ID 9187346 foi lançado de 

forma equivocada nestes autos em razão de pertencer a outro feito, 

bastando observar que o “ID” da decisão que o mesmo revogou inexiste 

no presente feito. Em assim sendo, revogo o despacho de ID 9187346. 

Ademais, extrai-se dos autos que foi determinado ao Requerente 

comprovar o pagamento das custas e despesas processuais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (decisão de ID 7266771), 

todavia, mesmo sendo devidamente intimada, a parte autora permaneceu 

inerte sem apresentar qualquer manifestação, conforme se vê da certidão 

de ID 9112669. Nesse passo, observo que a parte Requerente não 

efetuou o pagamento das custas processuais, descumprindo 

determinação deste juízo, requisito este essencial para prosseguimento do 

feito. Como é cediço, o não recolhimento das custas iniciais implica no 

cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 290 

do Código de Processo Civil. Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

INDEFERIDO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA 

QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – 

INADEQUAÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE 

MANTÉM A SENTEÇA, EMBORA SOB OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não sendo o recurso dotado de efeito suspensivo, nada 

obsta que a marcha processual prossiga normalmente, até mesmo 

alcançando o seu fim pela superveniência da sentença, mesmo porque, 

entendimento adverso, esvaziaria por completo a própria utilidade/eficácia 

do “efeito suspensivo”. 2. O não recolhimento das custas processuais 

implica no cancelamento da distribuição do feito, em homenagem ao art. 

257 do CPC/73. (TJMT - Ap 152640/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, 

Publicado no DJE 21/07/2017). Logo, considerando que o Requerente, 

embora intimado regularmente para promover o recolhimento das custas 

processuais, deixou de atender à determinação judicial, o cancelamento 

da distribuição e a extinção do feito é medida adequada ao caso em 

exame. Diante do exposto, nos termos do art. 290 do CPC, determino o 

cancelamento da distribuição do presente feito, por consequência, com 

fulcro no art. 485, IV, do mesmo diploma processual, julgo extinto a 

presente Ação ajuizada por Luhan Marcos Romam Bergamim em face de 

Anhanguera Educacional Participações S/A e Kroton Educacional S/A, 

sem resolução de mérito. Condeno o Requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, por outro lado, deixo de condenar em 
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honorários advocatícios em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016123-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO FRANCA DA GUIA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016123-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO RÉU: ADALBERTO FRANCA DA GUIA 

Vistos etc. Francinei Araújo de Figueiredo ajuizou a presente Reclamação 

em face de Adalberto França da Guia, ambos qualificados nos autos. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Todavia, o Requerente 

compareceu aos autos pugnando pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente (id n. 

14420149) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito. Sem custas, pois defiro a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Deixo de 

fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da 

parte contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

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

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022424-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITAMARIS DE ARRUDA REGIS OAB - 545.262.641-72 (REPRESENTANTE)

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

VANESSA BASSAN VASQUES OAB - MT24113/O (ADVOGADO)

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022424-83.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA 

RITA REGIS BORGES REPRESENTANTE: RITAMARIS DE ARRUDA REGIS 

RÉU: UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos etc. 

A. R. R. B., representada por sua genitora Ritamaris de Arruda Regis, 

ajuizou a presente Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência em face de Univag – Centro Universitário de Várzea Grande, 

ambos qualificados na inicial. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Todavia, a parte Requerente comparece aos autos, pugnando pela 

desistência do feito e, por consequência, a sua extinção. Relatado o 

necessário. Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 

200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada 

pela parte Requerente (id n. 14365161) e, por consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Nos termos do artigo 90 do 

Código de Processo Civil, condeno a Requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, 

em razão da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012588-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

14542333) versam sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo 

por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘’b’’ do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários de seu respectivo patrono, por outro lado, deixo de condenar 

em custas processuais em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004187-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA PEREIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (RÉU)

EDITORA TRES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

14563291) versam sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo 

por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘’b’’ do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários de seu respectivo patrono, por outro lado, deixo de condenar 

em custas processuais em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Proceda a inclusão da advogada da parte Requerida 

Maria Cristina D’amico junto ao PJE, após, intime-a da presente. Transitado 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004901-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE SOUZA PFUTZOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ II ajuizou a presente Ação 

de Cobrança em face de ANA PAULA DE SOUZA PFUTZOR, ambos 

qualificados na inicial. A inicial veio acompanhada de documentos. A parte 

Requerente informa nos autos que, após o ajuizamento da presente ação 

realizou acordo com a Requerida extrajucialmente, bem como, que a 

mesma promoveu o pagamento integral do débito objeto dos autos e pugna 

pela extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de 

Processo Civil (ID 14478898 e ID 14478883). Relatado o necessário. 

Decido. Observo que muito embora a parte Autora noticie nos autos a 

realização de acordo com a Requerida, entendo que a extinção do feito 

não deve ser com base no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, 

e sim com base no artigo 485, VIII, do diploma processual supracitado, isso 

porque inexiste manifestação nos autos no sentido do reconhecimento da 

procedência dos pedidos formulados na ação por parte da Requerida, bem 

como, a mesma sequer foi citada nos autos, conforme se vê da 

correspondência devolvida de ID 13591535. Posto isso, nos termos do 
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parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

a desistência formulada pela parte Requerente (id n. 14478898) e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

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

Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BORGES DE ANDRADE (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 13437572, para emenda do 

pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

agende-se eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018398-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CURVO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

JOAO SOICHIRO MAKISHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que a parte exequente 

vem aos autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para 

emenda do pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Estando o feito 

devidamente instruído, recebo o pedido formulado no identificador 

14132841, para emenda da inicial. Citem-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006694-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

devidamente instruído, recebo o pedido formulado no identificador 

13388486, para emenda da inicial. Citem-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019405-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

devidamente instruído, recebo o pedido formulado no identificador 

14043481, para emenda da inicial. Citem-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014450-92.2018.8.11.0041

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:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

RICARDO CAIXETA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

devidamente instruído, recebo o pedido formulado no identificador 

13480059, para emenda da inicial. Citem-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015387-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

devidamente instruído, recebo o pedido formulado no identificador 

13667567, para emenda da inicial. Citem-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016638-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

devidamente instruído, recebo o pedido formulado no identificador 

13840061, para emenda da inicial. Citem-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 
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ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016163-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUZE OMAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA CORREA OAB - MT0021342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CORREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

devidamente instruído, recebo o pedido formulado no identificador 

13847041, para emenda da inicial. Citem-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018243-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

devidamente instruído, recebo o pedido formulado no identificador 

13949193, para emenda da inicial. Citem-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025048-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais, e precisa ser adequada. Isto 

posto, não havendo pedido de gratuidade a ser analisado, intime-se a 

parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando no processo a Guia de Recolhimento de Custas 

Processuais, acompanhada do respectivo comprovante pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC). Consigne-se, que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º 

de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864762 Nr: 5436-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 Certifico que, encaminho intimação do advogado GESSICA DE ARRUDA 

OLIVEIRA , para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 950781 Nr: 221-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DA SILVA MARIANO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARESI E CIA LTDA ME, ADMMETTA 

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:18.868, 

IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17699, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SIQUEIRA 

ARANTES - OAB:19273, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 

14.370

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 100 de 541



 Certifico que os Embargos de Declaração de fl. 152, foram protocolizados 

tempestivamente. Dessa forma, intimo a parte autora para manifestação 

acerca da fl. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 800024 Nr: 6448-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO RAMOS RODRIGUES, ELITA RAMOS 

RODRIGUES, ELIZANGELA RAMOS RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BEZERRA ROSA - 

OAB:18500, CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - OAB:11429/MS

 Certifico que, encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

277/330.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 872409 Nr: 11358-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FERNANDA MARTINS DE FARIAS - 

OAB:13.523-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca das fls. 498/574.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133118 Nr: 24263-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA JOSÉ ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, EMMANUEL 

DE ARAÚJO, NILZA RIBEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARNENTO 

FERREIRA - OAB:6551, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, THIAGO HENRIQUE 

CORREA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20.892/O

 CÓDIGO: 1133118VISTOS,Proceda-se a retificação no registro e 

autuação deste feito, para fazer constar o nome da ação como execução 

de sentença, efetive-se as demais alterações na distribuição e no Sistema 

Apolo, de modo, que passe a figurar o autor como Exequente e a parte ré 

como Executada.DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença formulado 

às fls. 1.258/1.277, nos seguintes termos:1)EXPEÇA-SE MANDADO DE 

IMISSÃO DE POSSE nos termos da sentença de fls. 856/861; consignando 

que a parte Executada terá o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar 

voluntariamente o imóvel, sendo na hipótese de não ocorrer desocupação 

voluntária, deverá o MANDADO ser cumprido por dois Oficiais de Justiça, 

ficando deferida a utilização de força policial e arrombamento, caso haja 

resistência, observando-se, todavia, a legalidade e utilização do apenas 

necessário (sem excessos) para cumprir a ordem judicial, e, em caso de 

utilização, o Oficial de Justiça deverá justificar em sua certidão de forma 

minuciosa os motivos.2)Nos termos do artigo 523 do CPC, INTIME-SE ainda 

a parte Executada para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento 

voluntário da condenação referente a “ocupação mensal” equivalente a 21 

meses, totalizando a importância de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 

reais), ressarcimento das custas processuais no valor de R$ 5.351,42 

(cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) e 

dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, perfazendo a quantia de R$ 38.743,21 (trinta e oito 

mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos).Consigno 

que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo supra referido, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios equivalente a 

10% (dez por cento) cada, nos termos do §1º do artigo 523 do 

CPC.Decorrido o prazo, certifique-se, e se necessário intime-se a parte 

Exequente para apresentar planilha atualizada do débito e voltem 

conclusos para prosseguimento da execução. 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.: 1123039 Nr: 20051-67.2016.811.0041

 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: ELVES DA SILVA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARYNE PAES DE BARROS, BR HOUSE 

INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca das fls. 89/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725653 Nr: 21389-52.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON 

BORGES, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte autora manifestar-se 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça encontrada na fl. 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 95868 Nr: 11813-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A - SOCIEDADE COMERCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Real Ltdas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON SOARES SENA - 

OAB:7038

 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.: 344042 Nr: 14218-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDIA PEREIRA SHIMOE KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325179 Nr: 25357-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.Z. FARIAS FOTOS, MAURO SERGIO 

CANDIDO PEREIRA, NELMA ZAMBONINI FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG

 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.: 378072 Nr: 14413-97.2009.811.0041

 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: JANUSIA LIMA CANGUSSU, ADIR DIAS CANGUSSU, 

JAILTON DIAS CANGUSSU, ADIS DORIS DIAS CANGUSSU

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

S.A., COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO F. DO VALE 

- OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - 

OAB:204263/SP, FABRÍCIO DE OLIVEIRA KLÉBIS - OAB:183854, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, VALMIR DA SILVA PINTO - 

OAB:92650/SP

 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.: 389432 Nr: 25044-03.2009.811.0041

 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: FRANCISCO GONÇALVES NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos, dados 

bancários para expedição de alvará.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111693 Nr: 15391-30.2016.811.0041

 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: JAIR LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA DA SILVA, LUCIETE 

ARAÚJO DA SILVA, ELI NUNES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COSME BEZERRA DA SILVA, Cpf: 

31842020110, Rg: 12339938, Filiação: Ana Alves Bezerra e João Bvatista 

da Silva, casado(a), servidor público, atualmente em local incerto e não 

sabido LUCIETE ARAÚJO DA SILVA, Cpf: 45196354115, casado(a), 

servidora pública e atualmente em local incerto e não sabido ELI NUNES 

CABRAL, Cpf: 78735483920, Rg: 03013, brasileiro(a), casado(a), servidor 

público, Telefone (065) 3644.6634. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de cobrança de aluguéis e acessórios, onde 

almeja o requerente o recebimento do valor de R$ 8.159,79, bem como, a 

apresentação dos comprovantes de quitação dos boletos de IPTU, agua e 

luz do imóvel objeto da ação.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 1111693Vistos,Os requeridos 

não foram localizados no endereço coletado junto ao sistema Infojud, 

conforme consta nas correspondências devolvidas às folhas 61/62, a 

informação de que os requeridos mudaram, tendo o requerente formulado 

pedido de citação dos requeridos por edital. A 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 das partes requeridas, presente nos autos, a hipótese 

prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC, assim, defiro o pedido de citação 

por edital formulado pela parte requerente as folhas 65.Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que agende-se eletronicamente 

no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de 

audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação 

e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.A seguir, citem-se as partes requeridas 

Cosme Bezerra da Silva, Luciete Araújo da Silva e Eli Nunes Cabral, por 

edital, conforme pedido da requerente, com prazo de 20 dias, de acordo 

com o que disciplina o artigo 256, incisos I e II do CPC, constando a 

advertência do art. 257, inciso IV do CPC, e as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC.Decorrido o prazo do edital, certifique-se. Não 

havendo manifestação das partes requeridas nos autos, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio como Curadora 

Especial aos requeridos, a Drª Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, 

Defensora Pública militante no Foro local, a quem determino que seja dado 

vista dos autos, pelo prazo legal, devendo ser observando o que dispõe o 

art. 186, § 1º, do CPC, e 183, § 1o do CPC.Apresentada a defesa, 

intime-se a parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a contestação e os documentos que eventualmente 

venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de Agosto de 2018.Yale Sabo 

MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 09 de agosto de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE 

MEDIANEIRA LTDA, CNPJ: 76685833000148. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais, onde, almeja o requerente o ressarcimento a alegados danos 

morais e materiais, advindos de um acidente de trânsito causados 
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enquanto utilizava-se dos serviços da empresa requerida.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 756515Vistos,Neste feito, a 

parte requerida Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda, não foi 

localizada no endereço indicado nos autos, nem no endereço informado 

pelo Sistema Infojud, conforme se verifica na certidão de folhas 124 

verso.A requerente formula pedido de citação da parte requerida por 

edital, alegando que ter esgotado todos os meios sem conseguir localizar 

o endereço da parte requerida.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, defiro a citação da parte requerida Viação Nossa Senhora de 

Medianeira Ltda, por edital, conforme requer o pedido de folhas 135, com 

prazo de 20 dias, conforme disciplina o artigo 256, incisos I e II do CPC, 

devendo constar 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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 09 de agosto de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023587-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT0012246A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023587-98.2018.8.11.0041 (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 da Autora. Contudo, a Requerente não trouxe 

aos autos elementos mínimos que corroborem as alegações declinadas na 

exordial, inviabilizando a verificação da real situação acadêmica da 

Requerente. Chamo a atenção para as informações extraídas dos 

lançamentos financeiros parcialmente ilustrado pela Autora, em que se 

observa a utilização de serviços extracurriculares, com inúmeros 

registros de “aberto” (Id.1443500 pág.3), concluindo-se que, a mingua das 

provas produzidas, houve a relacionamentos onerosos entabulados fora 

do alcance do financiamento estudantil repassado à Requerida, cuja 

responsabilidade para o adimplemento recai exclusivamente sobre o 

acadêmico, devendo os fatos e pedidos estarem límpidos à esse respeito, 

para que se receba atividade jurisdicional satisfativa. Isto porque, a 

insuficiência de provas constitutivas do direito da Autora, aliado aos 

débitos extracurriculares registrados em seu histórico acadêmico, bem 

como 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, maculam sobremaneira a verossimilhança indispensável ao 

deferimento do pedido de tutela provisória, afastando, por consequência, 

a probabilidade do direito perseguido. Advirto que, a inversão do ônus a 

prova que homenageia o consumidor (artigo 6º, inciso VIII do CDC), não se 

presta a constituir prova do direito consumerista, mas sim garantir que, a 

incapacidade técnica e/ou material comprovadamente demonstrada em 

favor do consumidor, seja suplantada por atos da parte adversa, a fim de 

que seja corroborado o direito suficientemente constituído, obrigação que 

jamais se desincumbe ao autor da demanda (constituição do direito 

reclamado). 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 completa 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) O extrato financeiro 

integral da Requerente, desde o ingresso no curso até os dias atuais sob 

pena de indeferimento total/parcial do pedido de tutela. 3) Prova da 

regularidade de todos os aditamentos realizados sobre o contrato de 

financiamento estudantil FIES da Requerente, sob pena de indeferimento 

total/parcial do pedido de tutela. 4) Elementos que comprovem 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 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021144-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GLORIA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021144-77.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA aventada por ROSÂNGELA GLÓRIA PAIVA em 

desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS LTDA 

– MULTIMARCAS CONSÓRCIOS, objetivando a reparação de danos 

oriundos de Contrato de Adesão para Participação em Grupo de Consórcio 

de Bens Móveis, Imóveis e Serviços nº344781, com pedido de tutela de 

evidência. Em apertada síntese, narra a parte Autora, que para aderir a 

Cota 634, do Grupo 987, com uma carta de crédito no valor de 

R$74.490,00 (setenta e quatro mil e noventa reais), teria sido convencida 

de que a Requerida lhe auxiliaria com o empréstimo R$23.000,00 (vinte e 

três mil reais) a fim de complementar um lance com êxito imediato de 

contemplação, garantindo ainda que a Autora poderia optar pela 

participação regular no grupo de consórcio aguardando o sorteio, ou dar o 

lance e receber a carta de crédito. Assim, afirma a Requerente que 

aceitou aderir ao contrato confiando nas condições ofertadas para o 

lance, afirmando que pagou o valor de R$3.382,27 (três mil, trezentos e 

oitenta e dois reais com vinte e sete), esperando a liberação do 

empréstimo prometido pela Ré para apresentar o lance e retirar a carta de 

crédito. Contudo, segundo a Requerente, a Requerida não cumpriu 

conforme o combinado e não providenciou o empréstimo, de modo que a 

Autora propôs a presente ação pleiteando em sede de tutela de evidencia: 

“[...] a) a suspensão do contrato da Proposta nº344781 até o julgamento; e 

no mérito, seja declarado inexistente o contrato da proposta n° 344781; b) 

seja depositado imediatamente pela Requerida em juízo o valor de R$ R$ 

3.382,27 (três mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) 

que é o valor pago efetuado pela Requerente mediante a má-fé da 
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Requerida; e no mérito, seja o valor devolvido à Requerente integralmente 

com juros e correção. [...]. (sic Id.14163776 pág.24) É o necessário. 

Decido. De proêmio, conforme relatado, esta ação possui pedidos de 

natureza tipicamente bancária (ação de conhecimento para resolução de 

contrato de adesão de cota de consórcio), o que consequentemente atrai 

a competência para processar e julgar a ação à uma das varas 

especializadas de direito bancário, por força do artigo 6º da Lei nº 

11.795/2008, recepcionada neste Estado pela norma de organização 

judiciária deste Tribunal (Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela 

Resolução nº11/2017/TP), in verbis: Lei nº11.795/2008 Dispõe sobre o 

Sistema de Consórcio Art. 6o A normatização, coordenação, supervisão, 

fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão 

realizados pelo Banco Central do Brasil. Provimento nº04/2008/CM Art. 1º - 

Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam 

a serem denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os efeitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar 

por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de 

duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de dívida. Resolução nº11/2017/TP 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central e cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário. A propósito, cito alguns julgados desta 

Corte sobre casos análogos, notadamente quanto a cumulação de pedidos 

contendo, dentre eles, matéria tipicamente bancária (atração da 

competência à vara especializada): CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO 

ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE 

CONSÓRCIO – ART. 6º DA LEI 11.795/10/2008 – INSTITUIÇÃO 

SUBORDINADA A FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – 

ARTIGO 1º, INCIDO I, §1º, DO PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM – 

MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Está expressamente 

definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, que o 

processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de 

consórcio e de seguros competem às Varas Especializadas de Direito 

Bancário. O sistema de consórcio é regulado pela Lei 11.795 de 8 de 

outubro de 2008, que consoante o art. 6º, a normatização, coordenação, 

supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de 

consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil, estando de 

acordo com o artigo 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM. (NÃO 

INFORMADO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO 

CONTRATADOS - JUROS DE CHEQUE ESPECIAL EXTORSIVOS - 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - 

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão tem 

conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento. Nas ações 

de indenização por dano moral, a competência da Vara Especializada de 

Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver cumulado com 

outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da Portaria 

004/2008/CM). (SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 86009/2016 - CLASSE 

CNJ - 221 COMARCA CAPITAL) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

(art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015) Destarte, considerando que a fixação de competência 

através de normas de organização judiciária possui natureza absoluta, 

reconheço de ofício a incompetência desta vara para processar e julgar a 

presente demanda. RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO 

– FINANCIAMENTO BANCÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO A SER 

EXERCIDO POR CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA - DIREITO PRIVADO 

– CRITÉRIO ESTABELECIDO NO ART. 21, II, “A”, DO RITJ/MT – 

REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. 

Tratando-se de discussão sobre relação contratual de financiamento 

bancário, a competência para análise do Juízo de Retratação é afeta a 

uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, nos termos do artigo 21, II, 

“a” do Regimento Interno deste Sodalício. (Ap 125047/2008, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) ANTE 

O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 

004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim a hipótese do art. 

64, §1º, do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo 

para processar e julgar o presente feito, e por consequência DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo 

Cível competente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020895-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVEA MARIA MIGLIOLI OAB - MT8365/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020895-29.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.14432971 ao Id.14433067 em que a Autora juntou aos autos 

elementos de prova da incapacidade financeira para suportar as custas 

processuais de distribuição da ação. Cuida-se de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGENCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE por AMANDA 

PIRES COSTA FONTES em face de SHEBLY L. M. GHO – ME (BONANZA 

FOOD PARK), objetivando provimento jurisdicional determinando que a 

Requerida se abstenha de efetuar cobrança de dívida oriunda da rescisão 

do negócio jurídico realizado entre as partes, a fim de garantir o resultado 

da ação de conhecimento indicada (Rescisão Contratual com Perdas e 

Danos) Em apartada síntese, narrou a Autora que em 27/07/2017 

entabulou com a Requerida contrato de locação de um container no 

empreendimento Bonanza Food Park nesta Capital, para a comercialização 

de comida regional, com vigência de 48 (quarenta e oito) meses a partir de 

14/08/2017. Assevera a Requerente, que em razão do exíguo prazo entre 

a assinatura e a vigência do contrato, providenciou com urgência 

arquitetos e profissionais de marketing para desenvolver os projetos 

necessários ao inícios das atividades, tomando como base o projeto 

oferecido pela Requerida acerca das condições do local que seria 

recebido. Contudo, segundo a Autora, o objeto da locação foi entregue 

pela Requerida com um atraso de mais de 04 (quatro) meses, e com 

avarias e inadequações destoantes dos projetos arquitetônicos 

fornecidos pela Requerida para elaboração do projeto individual do 

empreendimento da Autora. E que, por esta razão teve gastos para 

readequar seus projetos à realidade local recebida pela Requerida, de 

modo que durante os cinco meses das atividades comerciais, a 

Requerente não conseguiu recuperar os prejuízos materiais inesperados. 

Segue a Autora justificando que, a insuficiência financeira também foi 

agravada pelo pouco movimento de consumo no local, que seria resultado 
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das cobranças de valores exorbitantes do estacionamento e serviços 

extras (couvert artístico e bebidas) ofertados pela Requerida, dificultando 

a recuperação dos investimentos realizados para a instalação e 

funcionamento comercial, que por consequência, teria implicado no atraso 

do pagamento do aluguel referente ao mês de abril/2018. Discorre que, 

com apenas 34 (trinta e quatro) dias de atraso do pagamento do aluguel, 

em 09/05/2018 a Autora recebeu notificação extrajudicial do Requerido 

com pedido de rescisão do contrato por descumprimento da cláusula 

décima quinta, que trata do prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do 

aluguel após o vencimento, sob pena de rescisão. Relembra a Requerente 

o pagamento do valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para a 

realização da atividade empresarial naquele ponto da Ré e R$15.000,00 

(quinze mil reais) a título de antecipação de 06 (seis) meses de aluguel, os 

quais a Requerida teria simplesmente desconsiderado no ato da rescisão, 

registrando que em 11/05/2018 a Requerente enviou contranotificação 

discorrendo acerca dos fatos que impactaram financeiramente na 

atividade da Autora por culpa da Ré, providenciando a Requerente no 

mesmo ato o depósito do valor atrasado, porém, a Requerida teria 

estornado o valor sem considerar os próprios descumprimentos em 

relação ao contrato e mantido desarrazoadamente o desfazimento do 

negócio. Desta feita, a Autora declarou não ter mais qualquer interesse na 

manutenção do contrato e propôs a presente demanda preparatória da 

ação principal que objetivará a rescisão contratual com perdas e danos, 

pugnando nesta tutela: [...] A) Que a Requerida se abstenha de utilizar 

qualquer meio de cobrança, judicial ou extrajudicial, bem como execução, 

até que seja apurada a culpa pelo descumprimento do contrato de locação 

firmado com a Requerente. Visando a efetividade da prestação 

jurisdicional, a Requerente postula, caso deferida a tutela, que V.Exa. 

determine a intimação do Requerido por OFICIAL DE JUSTIÇA e desde já 

consigna que oferecerá meios para o cumprimento de eventual ordem 

judicial que lhe for favorável. [...] (sic Id.14148951 pág.20) É o necessário 

DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória cautelar requerida em 

caráter antecedente exige a presença dos requisitos enumerados no art. 

305 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a lide e seu fundamento 

(b) a exposição sumária probabilidade do direito alegado pela parte autora 

e (c) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que 

tange a exposição sumária da probabilidade do direito, tenho que os 

documentos encartados à inicial sinalizam nesse momento processual de 

cognição lacônico, a verossimilhança fática das alegações da parte 

Autora. O contrato de locação do Id.14148969 comprova com a realização 

do negócio jurídico noticiado (contrato de locação de 01 CONTAINER, para 

comercialização de COMIDA REGIONAL, instalado no BONANZA FOOD 

PARK). Ao passo que as notificações e comprovantes anexados aos 

Ids.14148984 ao 14148998 e Ids.14149015 ao Id.14149016, revelam os 

conflitos existentes entre as partes, constituindo com a necessária 

segurança a probabilidade do direito vindicado, até a elucidação concisa 

da verdade real. Com efeito, no tocante ao perigo da demora, diante dos 

elementos de prova corroborados, bem ainda dos argumentos 

despendidos pela parte Autora, os quais tenho como verossímeis, entendo 

que há motivos suficientes para que a Requerente se preocupe com a 

negativação dos seus dados e o resguardo das praticas executórias 

existentes em favor da Requerida para satisfação do débito de maneira 

inapropriada à realidade dos fatos, principalmente pela contundente 

plausibilidade sobre a concorrência de culpas, que se confirmada no final 

da instrução principal, demonstraria a exceção do contrato não cumprido. 

Verifico outrossim, que a Requerente também cumpriu com a exigência 

legal contida no art. 305, “caput”, do CPC, no que tange a indicação da lide 

principal e seu fundamento (Rescisão Contratual com Perdas e Danos - 

Id.14148951 pág.21). Assim, presentes os requisitos autorizadores da 

medida, o deferimento da tutela provisória requerida em caráter 

antecedente é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

art. 305 do CPC, DEFIRO a TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE pela Autora AMANDA PIRES COSTA FONTES, para 

DETERMINAR que a Requerida SHEBLY L. M. GHO – ME (BONANZA FOOD 

PARK), se ABSTENHA de realizar cobranças de qualquer espécie sobre o 

débito sub judice nesta demanda, oriundo do Contrato de Locação do 

Container (Unidade Autônoma) e o Direito de Uso na Unidade Comercial 

instalado no “BONANZA FOOD PARK” na Avenida Historiados Rubens de 

Mendonça, Quadra 09, número 5 – Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, 

(Id.14148969), sendo VEDADO inclusive o envio dos dados da Autora aos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e 

CONGÊNERES) e serventias de protestos; caso já exista restrição ao 

crédito enviado pela Ré quanto ao débito em análise, DETERMINO a 

EXCLUSÃO/SUSTAÇÃO da anotação no prazo de 24h (vinte e quatro 

horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além 

de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em 

R$500,00 (quinhentos reais). DEFIRO o oferecimento de meios pleiteado 

pela parte Autora para efetivação desta ordem, consigne-se no mandado. 

Advirto que, incumbe a Requerente, tão logo ciente desta ordem, 

diligenciar junto ao setor responsável e/ou na Secretaria do juízo a fim de 

oferecer ao oficial sorteado os meios legais a serem disponibilizados. 

CITE-SE a Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias contestar o pedido 

e apresentar as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 306, 

do CPC, consignando a advertência do art. 307 do referido Códex. 

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado nos 

mesmos autos pela parte Autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cessar a eficácia da medida concedida e de extinção do feito sem 

resolução do mérito (arts. 308, “caput” e 309, I, do CPC). Consigno ainda, 

que em caso de não efetivação da medida dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias contados da ciência da parte Requerente, também cessará a eficácia 

da medida concedida (art. 309, II, CPC), ensejando, portanto, a extinção do 

feito sem resolução de mérito. Com fulcro no artigo 295 e artigo 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. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023847-49.2016.8.11.0041

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:

AUTO POSTO M J LTDA - EPP (EXECUTADO)

VITOR ROBSON DE PAULA BORGES (EXECUTADO)

THAIS CRISTINA NERY BORGES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a distribuição da carta 

precatória expedida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019527-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FKS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para recolher nova guia de depósito de 

diligências visto que a anterior não apresentou o valor correto, nos termos 

da certidão do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019006-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MJ RAMOS ENGENHARIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1019006-11.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça de ID nº. Cuiabá-MT, 9 de agosto de 

2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 
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6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001779-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LEONEL TIZOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para se manifestar sobre o cumprimento do 

acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021070-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENICE MOREIRA RIBEIRO (AUTOR)

INGRYD CRISTINA MOREIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MANFRIN BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1021070-57.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida. Cuiabá-MT, 9 de agosto de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024997-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES FLORES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024997-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANA 

RODRIGUES FLORES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO M Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não restou 

adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024863-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR XAVIER DE CASTRO (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 1024863-67.2018.8.11.0041 AUTOR: EDIMAR XAVIER 

DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14612931, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. 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, 09 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827926 Nr: 33785-90.2013.811.0041

 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: JEAN CLEBER LOPES SCARMAGNANI, VANESSA 

CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI

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

IMOBILIARIOS SPE S/A

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

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104 A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, João 

Carlos de Lima - OAB:142.452, LUDMILA BEATRIZ P. DE MIRANDA - 

OAB:MT 15012-A

 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 
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15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869671 Nr: 9305-14.2014.811.0041

 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: ALECSANDRO SILVA DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 143).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 303004 Nr: 14542-73.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLME IVO BELLANDI, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - OAB:OAB/MT 

5.905, CELSO ALDA - OAB:4999/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, RICARDO FERREIRA GARCIA - OAB:7313

 Acolho o pedido de fls. 970.

Assim, retifico o erro material constante no item 'd' da decisão de fls. 

965-V, fazendo constar que o valor de R$ 9.091,63 deve ser vinculado ao 

processo - Código 13653, em trâmite na 6ª Vara Cível, desta Comarca.

 Oficie-se a Conta Única para que seja promovida a vinculação de tal 

numerário àquele feito e comunique-se ao Juízo.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o cálculo de fls. 972.

Anoto que a disposição das diferenças apuradas, seja para pagamento de 

remanescente ou excesso de execução, dependerá de ulterior 

deliberação em virtude da decisão que recebeu, parcialmente, os 

Embargos de Terceiro em apenso - Código 1260219.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 270181 Nr: 2289-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELVIO PINHEIRO DE PAULA, DINALMO CUSTÓDIO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GERMANO BAUERMEISTER, LEONOR 

ORTEGA BAUERMEISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA BUENO - 

OAB:9181-MT, CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, MARIA 

ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - OAB:2906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVI MOROZ - OAB:3300/MS

 Vistos.

Às fls. 216/225 os executados apresentaram impugnação ao cumprimento 

de sentença, com alegação de excesso de execução. Porém, deixaram de 

apontar o valor que entendem correto, bem como não foi juntado 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, em 

desatendimento ao que determina o art. 525, § 4º, do CPC .

Assim, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC , REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao 

cumprimento de senteça.

Em relação ao item 6 da peça de impugnação, anoto que a obrigação 

apontada pelos executados como imposta ao exequente, não faz parte do 

acordo homologado por sentença às fls. 178, pelo que não comporta 

apreciação.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, devendo esclarecer como pretende o seguimento da 

execução, vez que, às fls. 206 pugnou por penhora on-line, mas às fls. 

228 requereu “reintegração na posse da área proporcionalo valor da 

dívida”.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 418058 Nr: 5030-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACOM TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT, RONALDO LUIZ 

COSTA - OAB:12091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B

 Intimo o exequente para, querendo, oferecer suas contrarrazões aos 

Embargos de Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 389443 Nr: 24890-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES, 

ORBETE NOGUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 Vistos.

Vieram os autos conclusos em razão da juntada do acordo entabulado 

entre as partes, o qual se encontra acostado às fls. 176/178.

Compulsando o referido acordo, verifico que a primeira exequente, Maria 

Carolina Pisciotta Nogueira Borges, não apôs sua assinatura na avença.

Ocorre que, consoante se extrai da procuração de fl. 15, a supracitada 

parte não outorgou poderes para transigir ao patrono constituído nos 
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autos, de forma que tão somente a assinatura de seu representante 

processual, ainda que legitimado pelos substabelecimentos de fls. 

163/165, não é hábil a expressar a sua concordância com os termos do 

acordo.

Assim sendo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar novo termo de acordo assinado também pela exequente Maria 

Carolina Pisciotta Nogueira Borges ou acostar aos autos procuração por 

meio da qual essa outorgue poder especial para transigir ao advogado que 

subscreveu a avença como seu representante.

Por fim, DEFIRO o pedido de fl. 162. PROCEDA-SE com as alterações 

necessárias junto ao Sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895089 Nr: 26570-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESDS, LUZIA SOARES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113275 Nr: 16016-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATHA NAYARA BARBALHO CRUZ

 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: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, devidamente qualificada nos autos, contra a decisum 

proferida às fls. 109/110, que julgou procedente a demanda, nos termos 

do art. 487, inciso I, CPC.

Sustenta a embargante, com fundamento no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, que a referida sentença possui omissão, no que tange à 

comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente noticiado.

Assim, pugna pelo acolhimento destes embargos, a fim de que seja 

suprida a omissão apontada.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

De rigor, o não acolhimento dos presentes embargos de declaração é 

medida que deve se impor.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que:

 “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.”

Conforme se extrai do decisum verberado, não há qualquer das hipóteses 

condicionadoras previstas no art. 1.022, do CPC, eis que a decisão 

embargada não se mostra obscura, contraditória, omissa e nem mesmo 

apresenta erro material.

De outro norte, anoto que a fundamentação dos embargos declaratórios 

sustentada pela parte embargante exige nova apreciação do mérito, o que 

se mostra vedado em sede do estreito e limitado recurso interposto.

Com efeito, no caso dos autos, verifico que não assiste razão à 

embargante, isto porque não há omissão na sentença em análise, 

pretendendo, na verdade, com a interposição deste recurso, rediscutir a 

lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade 

esta inviável em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das jurisprudências da Egrégia 

Corte Mato-grossense demonstrando o uníssono entendimento sobre o 

tema:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SEGURO OBRIGATÓRIO - PRETENSÃO 

DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO - REJEIÇÃO. Consoante dispõe o artigo 535 do Código 

de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do 

julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição. Não se evidenciam 

como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, 

em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo 

possível emprestar-lhes efeitos infringentes. Não se constatando os vícios 

apontados, a medida que se impõe é o desprovimento do recurso. 

(Embargos de Declaração nº. 3402. Ano 2012. Rel. Des. Dirceu dos 

Santos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão lançando mão do recurso cabível, isto porque, 

conforme já estabelecido, os embargos de declaração não se prestam 

para essa finalidade.

Ademais, imperioso destacar que o órgão jurisdicional deve expressar sua 

convicção em suas decisões, porém poderá fazê-lo de maneira sucinta e 

direita sobre todos os elementos existentes no processo, hipótese que 

não haveria de falar-se em omissão propriamente dita.

Insta frisar ainda que “o princípio da persuasão racional, habilita o 

magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, 

jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 

aplicável ao caso concreto” (STJ AgRg no AREsp 399206).

 Por fim, indiscutível o caráter procrastinatórios do presente recurso, 

razão pela qual, nos termos do art. 1,026, §2º, do CPC, aplico ao 

embargante multa no percentual de 2% sobre o valor da causa.

 Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes embargos opostos por Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença de fls. 109/110 e, no 

mérito, NEGO-LHE provimento.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953851 Nr: 1970-07.2015.811.0041

 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: WANDERSON DA SILVA CRUZ

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734867 Nr: 31188-22.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. DE SOUZA FORTALEZA COMERCIO, ANTONIO 

MARINHO DE SOUZA FORTALEZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940151 Nr: 54655-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, LUZINETE DE SOUSA RAMOS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia, verifico, ainda, que foi 

indeferido o pedido de desistência pleiteado pelo autor.

Vislumbro, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 190), a parte autora se manteve inerte (fl. 191).

 Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010506 Nr: 27786-88.2015.811.0041

 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: CLAUDENICE ALVES MARTINS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia, verifico, ainda, que foi 

indeferido o pedido de desistência pleiteado pelo autor.

Vislumbro, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 86), a parte autora se manteve inerte (fl. 87).

 Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799790 Nr: 6218-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada, mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Verifico, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do autor, via AR, para 

dar andamento ao feito sob pena de extinção, restou infrutífera, 

retornando pelo motivo “ausente” (fl. 111).

Vislumbro, também, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 113), a parte autora se manteve inerte (fl. 114).

 Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial (fl. 166), INTIME-SE a parte autora por 

carta com AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.
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 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1013657 Nr: 29145-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES HENRIQUE ALMEIDA CASTRO

 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, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1025144 Nr: 34366-37.2015.811.0041

 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: LUIZ CARLOS PINTO DOMARADZAKI

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia, verifico, ainda, que foi 

indeferido o pedido de desistência pleiteado pelo autor.

Vislumbro, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 143), a parte autora se manteve inerte (fl. 144).

 Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 928972 Nr: 48711-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VITORINO LACERDA SANTOS

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

SEGURO S/A

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

BARROS - OAB:14354/MT, FRANCIANY ALCANTARA BARBIERO - 

OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (07/07/2012), 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 10% (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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160449 Nr: 36119-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER NASCIMENTO SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(30.08.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 896654 Nr: 27388-78.2014.811.0041

 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: GENIVALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 123), a parte autora se manteve inerte (fl. 124).

 Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 
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AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1070320 Nr: 55543-57.2015.811.0041

 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: PHDAM, NICEIA EUNICE DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(16.10.2008), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1012917 Nr: 28797-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE TELMA DE SIQUEIRA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS 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, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Vistos.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

herdeiro Leonardo Siqueira Modesto atingiu a sua maioridade Civil.

Assim sendo, Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1020995 Nr: 32417-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, Fernando César Zandonadi - OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada, mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Verifico, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do autor, via AR, para 

impulsionar os autos e manifestar acerca do não comparecimento à perícia 

judicial, restou infrutífera, retornando a carta pelo motivo “ausente” (fl. 

166).

Vislumbro, também, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 167), a parte autora se manteve inerte (fl. 168).

 Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como restou frustada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 941190 Nr: 55263-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO ALVES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Verifico, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do autor, via AR, para 
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impulsionar os autos, sob pena de extinção, restou infrutífera (fl.84).

Vislumbro, também, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl.86), a parte autora se manteve inerte (fl.87).

 Pois bem. Considerando que não houve prévio requerimento da parte 

demandada, incabível a extinção do feito por abandono da causa pelo 

autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 do Código Processo 

Civil.

Por fim, considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização 

da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1008571 Nr: 26945-93.2015.811.0041

 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: MSJ, FATIMA APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada, mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Verifico, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do autor, via AR, para 

manifestar acerca do não comparecimento à perícia designada, restou 

infrutífera (fl. 65).

Vislumbro, também, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 66), a parte autora se manteve inerte (fl. 67).

 Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização 

da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 909029 Nr: 36168-07.2014.811.0041

 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: DIVINO RAFAEL

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada. Contudo, 

não pôde ser realizada devido a ausência da parte autora, apesar dessa 

ter sido devidamente intimada por intermédio do seu patrono.

Verifico, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do autor, via AR, para 

manifestar acerca do não comparecimento à perícia designada, restou 

infrutífera (fl. 65).

Vislumbro, também, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 66), a parte autora se manteve inerte (fl. 67).

 Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização 

da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1294842 Nr: 6503-04.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO A. DE TOLEDO PIZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR MULLER M. TRONCOSO - 

OAB:289.762/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1271832 Nr: 28262-58.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEF GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES - OAB:13322, 

CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1263760 Nr: 25706-83.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA DOS SANTOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTINHO SAES, USE INFORMÁTICA, 

LOJA DE ROUPAS FLOR DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANESSE APARECIDA 

GONÇALVES HONDA - OAB:303.503/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1255611 Nr: 22864-33.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOANDRO DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1210308 Nr: 8512-70.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS LAURENTINO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1187564 Nr: 387-16.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALO DO ITAJAÍ - 

UNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES PAMPLONA 

ZIMMERMANN - OAB:8685/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946621 Nr: 58400-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA ALVES LIMA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos.

Realizada a tentativa de penhora online via sistema BACENJUD, o bloqueio 

de dinheiro nas contas bancárias da parte executada restou exitoso, 

conforme extratos que seguem.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifico que a parte 

executada não restou regularmente intimada por ocasião da deflagração 

do presente cumprimento de sentença, haja vista que foi determinada a 

sua intimação na pessoa do advogado (fl. 44), porém não há advogado 

constituído pela executada nos autos, razão pela qual constou como 

patrono habilitado para receber a intimação apenas o causídico da parte 

exequente (fls. 45).

Assim sendo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem, devendo a parte executada, por não possuir procurador 

constituído nos autos, ser intimada por carta com aviso de recebimento, ex 

vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada comprovar, se 

for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há 

excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil).

Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com 

os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Não havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734717 Nr: 31036-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:105124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INFOJUD:

DEFIRO a consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda do último ano da parte executada, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 

dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.

Nessa última hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da execução.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas, não ter sido localizados 

bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .

Por fim, considerando que até a presente data não houve a regular 

citação, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

promover a citação da executada (art. 240, § 2.º c/c art. 771, ambos do 

CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 912233 Nr: 38330-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR. BEER BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JUNIOR ALVES NASCIMENTO, MONO 

BEER COMÉRCIO DE CERVEJAS ESPECIAIS LTDA – ME., CAIO 

ECHEVERRIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, THAIS MAYUMI KURITA - OAB:193091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. RENAJUD: DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. 

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 - 
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devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim como 

indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 

citado Diploma Processual. Havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

(cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil. 2. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens 

hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa. Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Por fim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado . Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 870805 Nr: 10149-61.2014.811.0041

 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: EIDILENE DE ALMEIDA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

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

OAB:OAB/MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Eidilene de Almeida Dias 

às fls. 445/449, e, no mérito, dou-lhe provimento, o que faço para, 

atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 441/444v), corrigir 

o erro material constante na sentença, condenando a 

requerida-embargada a ressarcir ao requerente-embargante os alugueis 

pagos durante o período de inadimplência [março/2013 a janeiro/2014], 

acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, 

bem como incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação (arts. 405 e 406, CC).

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 786766 Nr: 40674-94.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

RAFAEL CANDIDO FARIA - OAB:261.519/SP, RAFAEL COSTA 

BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:116691

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Antonio Carlos Garcia 

de Mattos às fls. 454/456, e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois 

ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo 

certo que, in casu, pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão 

embargada (fls. 448/453vv), o que se mostra defeso nesta estrita via 

recursal.

Proceda-se a inclusão do novo patrono da requerida (Mudar EPE2 

Empreendimentos Imobiliários LTDA), consoante requerimento de fl. 461.

Forme-se o volume III dos autos, a partir das fls. 400.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 763838 Nr: 16444-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HITLER PULLIG FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DE CABOS E SOLDADOS DA 

POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER PULLING FILHO - 

OAB:11529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Hitler Pullig Filho em desfavor 

de Associação de Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiros Militar.

 Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

264/266), por meio do qual transacionaram o pagamento parcelado do 

débito, com última prestação a vencer aos 20 (vinte) dias do mês de 

novembro de 2019.

Assim sendo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito ate o mês de novembro de 2019, 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.

No mais, ante o acordo firmado, no qual constou desistência expressa do 

prazo recursal, assim como tendo em vista que o numerário bloqueado já 

restou transferido para a Conta Única, DETERMINO a imediata expedição 

dos competentes alvarás eletrônicos: 1) no valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) em favor da parte exequente, observando-se a conta 

informada à fl. 264; 2) no valor de R$ 46.588,82 (quarenta e seis mil e 

quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) em favor da 

parte executada, em conta corrente a ser informada por essa nos autos.

 Outrossim, tendo em vista que consta dos autos tão somente os 

substabelecimentos de fls. 96/98, INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada 

de procuração devidamente assinada.

Por fim, PROCEDA-SE com o translado de fotocópia da avença firmada 

entre as partes (fls. 264/266) para os autos dos Embargos à Execução em 

apenso.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 08 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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022439-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIO MIRANDA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FARINA JUNIOR (RÉU)

JANAINA KARLA LUGOKENSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022439-52.2018.8.11.0041 AUTOR: EDELCIO 

MIRANDA SOBRINHO RÉU: SIDNEY FARINA JUNIOR, JANAINA KARLA 

LUGOKENSKI 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891440 Nr: 24173-94.2014.811.0041

 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: MORGANIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 DISPOSITIVO: Diante do exposto: I) com fulcro no artigo 485, VI do CPC, 

reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA da parte requerida SERASA 

EXPERIAN, e via de consequência, JULGO EXINTO o processo sem 

resolução do mérito com relação a essa demandada. CONDENO a parte 

requerente ao pagamento da verba honorária a favor dos procuradores 

da parte promovida, arbitrada em R$ 2.500,00 (dois e quinhentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. II) com fulcro no artigo 487, 

I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) DECLARAR a 

nulidade do “Contrato de Internação Hospitalar” n° 227900, firmado entre a 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA e 

MORGANA SOUZA DOS SANTOS para atendimento ao paciente A.S.A., 

internado em 22/11/2013 na UTI NEO NATAL, FIA 227900. b) DECLARAR a 

inexistência do débito litigado (Contrato n°227900, 26/11/2013, R$ 

29.329,15), DETERMINAR a exclusão definitiva da inscrição negativa e que 

a requerida FEMINA LTDA se ABSTENHA de realizar qualquer cobrança 

da parte autora inerente ao contrato em questão. d) CONDENAR a 

requerida FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES 

LTDA ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir 

desta data. e) RATIFICAR a liminar concedida às fls.47/50. Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, 

§§ 2° e 8°, do CPC.. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 764236 Nr: 16873-52.2012.811.0041

 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: MARLENE FOSCARINI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA ALMEIDA SILVA, FRANK 

RADEMAR ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Impulsiono os autos ao Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal 

de Mato Grosso, para funcionar nestes autos como curador especial da 

parte requerida FRANK RADEMAR ALMEIDA E SILVA, conforme decisão 

de fls.149.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 849774 Nr: 52934-72.2013.811.0041

 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: CAMERA AGROALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMERCANTIL AFG DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaximenes Ramos Fazenda - 

OAB:46202/RS, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358

 Por todo exposto, configurada a abusividade, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR rescindido 

o contrato entabulado entre as partes, devendo as perdas e danos 

decorrentes do inadimplemento ser apuradas em fase de liquidação de 

sentença.Registre-se que deverá se tomar por base de cálculo para 

liquidação o valor inicial firmado com o autor, sobre cada saca de soja, e o 

valor firmado em cada contrato (fls. 37/221), tendo como limite a 

quantidade de 383.333 sacas de soja, ou 25.980 toneladas, já deduzidas 

as entregues à autora, sendo devido a título de perdas e danos a 

diferença entre os valores acordados com a requerida e os pagos nos 

contratos.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, 

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.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428922 Nr: 10354-32.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMATTA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OSVALDO DONIZETE DA MATTA, MARCELO JOSE DE ALMEIDA, 

ERNESTO MANOEL DA MATA, ÉRICA DRUMOND, JUCINEY TELES DE 

AMORIM, JORGE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Comparece a parte autora por meio do petitório de fls. 178, requerendo a 

pesquisa Infojud e Bacenjud para pesquisa de endereços dos requeridos 

em virtude das certidões negativas de fls. 169, 171,174 acostadas aos 
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autos.

Posto isto, DETERMINO a citação via mandado dos requeridos OSVALDO 

DONIZETE DA MATA, ERNESTO MANOEL DA MATA E JUCINEY TELES DE 

AMORIM conforme endereço indicado às fls. 179 nos autos em apenso.

 Em relação ao Requerido ERNESTO MANOEL DA MATTA, reputo citado às 

fls. 126, tendo em vista que a certidão de fls. 174, atesta que residia 

naquele endereço.

 Expeça-se edital para citação dos réus, MARCELO JOSÉ DE ALMEIDA e 

JORGE ALMDEIDA BUENO, conforme determinado às fls. 153.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 985509 Nr: 16544-35.2015.811.0041

 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: CARMEM LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MATOS VIANA, ROSANGELA 

MATOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 Vistos etc.

Aguarde-se ato ordinatório do processo em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 820957 Nr: 27174-24.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MATOS VIANA, ROSANGELA MODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAPPY TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, CARMEM LÚCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORKI 

SANTIAGO - OAB:MT/11.406

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para a análise do petitório de FLS. 140, onde a 

parte autora pleiteia pela citação da requerida por edital.

Cumpre salientar que, a citação por edital tem lugar quando a parte 

requerida não for encontrada, após esgotados os meios de localização.

 No caso em apreço verifica-se que os autos de nº 

16544-35.2015.811.0041 (985509), distribuído por dependência a este 

juízo tem como parte constante no polo ativo a ré dos presentes autos.

Sendo assim. DETERMINO a citação/intimação da parte requerida no 

endereço constante à exordial do processo em apenso, que deverá ser 

cumprida por mandado, via oficial de justiça.

Recebo o presente feito pelo procedimento comum.

Considerando que a Lei Processual tem aplicabilidade imediata e que o 

Novo Código de Processo Civil fomenta a conciliação, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 09/10/2018 às 08h30min, 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.

Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse pela 

parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado 

de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (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).

Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se o 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 919894 Nr: 43373-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BARBOZA DE CAMPOS SILVA, IVONILDES 

BARBOZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 383878 Nr: 19478-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA PEREIRA DA CRUZ, GENI MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS, MARIA O. 

TAVARES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZA ROCHA GOMES 

DUARTE - OAB:13030/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796034 Nr: 2377-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. G. DE ALMEIDA - CERÂMICA PORTO RICO EPP, 

ROMILDO GOUVEIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA DUARTE & DUARTE LTDA - ME, V. V. 

DA SILVA, VALDEMIR VENANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MARIA MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:14.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o comprovante de pagamento da diligência está 

ilegível, impulsiono os autos intimando a parte autora para colacione 

comprovante de pagamento de diligência de oficial de justiça juntamente 

com seu respectivo boleto, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 339370 Nr: 9850-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA CARNEIRO, THIAGO FERREIRA 

CARNEIRO, CLAUDIA FERREIRA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENEY MIGUEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - 

OAB:2318/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte Exequente na pessoa de seu 

advogado, para requerer o que direito no prazo de 05 (cinco) dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 755746 Nr: 7797-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - ME, 

ANDRÉ BASSITT BARREIROS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

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

OAB:19619/O

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 124056 Nr: 11914-53.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TERESA DO PILAR CARRIÓN CARRACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

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

CAMARGO - OAB:1679/MT

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

OAB:10.917-A, HILDO CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, RODRIGO 

DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

peticionado pela parte requerida, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 142470 Nr: 27029-17.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT, 

Marco Aurélio Campos de Toledo - OAB:5.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial dos autos do aporte dos autos cód. 

1284150 da quarta vara cível de Cáceres-MT, os quais estão disponíveis 

nesta secretaria para análise pelo interessado, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1296953 Nr: 7504-24.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI, OTACILIO DE 

SOUZA DIODATO, WILSON CARLOS PISSOLATO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 10041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Dada a palavra a advogada da parte requerida, esta nada requereu. 

DECIDIU O MM JUIZ: Vistos etc. Devidamente cumprida a deprecata, 

devolve-se ao juízo de origem gravando as nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO. Advogada da Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869006 Nr: 8783-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MOREIRA DOS SANTOS

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

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081135 Nr: 2076-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:12.333/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700822 Nr: 35445-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COND. E EDF. CENTRAL PARK RESIDENCE 

SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MAPELLI - 

OAB:51239/SP, CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - OAB:3863

 Certifico que as informações apresentadas pelo patrono da Reclamante 

para serem constadas na Certidão requerida (modelo de folhas 1169) não 

constam nos autos em epígrafe. Certifico que às folhas 1166 consta cópia 

da Certidão expedida no dia 11/07/2018 e entregue ao requerente, em que 

constam todos os termos/atos processuais suscitados. Em respeito ao 

direito de Certidão do requerente, intima-se o mesmo para informar nos 

autos se tem interesse na emissão da Certidão, que será expedida nos 

mesmos termos da Certidão de folhas 1166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 443861 Nr: 19259-26.2010.811.0041

 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: IVANA CARINA GALBERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY FRONHA, VANDERLEY 

CARLOTTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150, MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - 

OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16.978, ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA - OAB:13.286-A

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 24993 Nr: 2659-81.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORSKE SKOG PISA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLI PINTO DA SILVA - OAB:/PR 

20.260, CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - OAB:, JORGE 

WADIH TAHECH - OAB:OAB/PR 15.823, OSVALDO CHRISTO JÚNIOR - 

OAB:38348/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSI RUSSO ANDRETTA 

MARINHO - OAB:, WELLINGTON BILAC BAPTISTA DA SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro nesse momento o pedido da exequente de fls. 511/512-verso, uma 

vez que sequer demonstrou ter realizado buscas dos bens penhorados 

nos autos, ou pesquisa perante o orgão oficial para acesso as 

informações que necessita, não competindo a este juízo substituir o papel 

de parte.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128677 Nr: 22483-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 846772 Nr: 50361-61.2013.811.0041

 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: CARLITO SOUZA SANTOS

 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

 Impulsiono os autos intimando o perito acerca da apresentação do laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 800285 Nr: 6706-39.2013.811.0041

 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: TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA ME, 

ELEANDRO BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:6.296/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Nos termos do atual Código de Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 12/11/2018, às 08:00, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO.

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, no endereço: BR 364 – KM 12 – Trevo de Acesso Pacoal 

Ramos – Sala 02 – A – Distrito Industrial – Cuiabá – MT.

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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428930 Nr: 10358-69.2010.811.0041

 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: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMATTA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OSVALDO DONIZETE DA MATTA, MARCELO JOSE DE ALMEIDA, 

ERNESTO MANOEL DA MATA, ÉRICA DRUMOND, JUCINEY TELES DE 

AMORIM, JORGE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que os réus JORGE ALMEIDA BUENO e MARCELO 

JOSÉ DE ALMEIDA, foram citados via edital às fls. 162 e 171/174.

Diante disso, cumpra-se o decisório de fls. 181, expedindo-se mandado 

para citação dos requeridos OSVALDO DONIZETE DA MATA, ERNESTO 

MANOEL DA MATA E JUCINEY TELES DE AMORIM, no endereço indicado 

às fls. 179.

Caso negativo EXPEÇA-SE o competente edital.

Em relação à requerida ÉRICA DRUMOND, considerando o endereço 

indicado nos autos em apenso às fls. 175/176, expeça-se mandado 

citatório a fim de evitar nulidades.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1161460 Nr: 36548-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA LETICIA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILZA APARECIDA LOPES 

SILVA - OAB:22.117

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762547 Nr: 15078-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO ALMEIDA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 
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OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILSON MOLINA 

PORTO, para devolução dos autos nº 15078-11.2012.811.0041, Protocolo 

762547, 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.: 803111 Nr: 9570-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LUIZ SALGUEIRO

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

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ JOÃO 

VITALIANO COELHO, para devolução dos autos nº 

9570-50.2013.811.0041, Protocolo 803111, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1282305 Nr: 2488-89.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

 Considerando que a parte autora se trata de pessoa jurídica, para a qual, 

nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não milita a favor 

a presunção de hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da 

alegada incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais.

Portanto, com fulcro no Art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o seu balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 

do último exercício, além de outros documentos hábeis a comprovar a sua 

alegada incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de 

Justiça Gratuita.

 Atendida a determinação ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar a carta 

precatória e comprovar sua distribuição, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 289380 Nr: 9787-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. G. R. COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ( ATUAL 

DENOMINAÇÃO DE SUPERMAQ COM. E REP.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO ORSO, INEZ BEATRIZ ORSO

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

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a carta 

precatória e comprovar sua distribuição devidamente instruída, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428930 Nr: 10358-69.2010.811.0041

 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: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMATTA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OSVALDO DONIZETE DA MATTA, MARCELO JOSE DE ALMEIDA, 

ERNESTO MANOEL DA MATA, ÉRICA DRUMOND, JUCINEY TELES DE 

AMORIM, JORGE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que para o sumprimento dos despachos de fls. 185 é necessário 

que a parte autora cumpra com a obrigação de efetuar o pagamento das 

diliG~encias dos oficiais de justiça. Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para efetuar o pagamentos das referidas diligências para o 

cumprimento dos mandados, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

por desídia da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428922 Nr: 10354-32.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMATTA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OSVALDO DONIZETE DA MATTA, MARCELO JOSE DE ALMEIDA, 

ERNESTO MANOEL DA MATA, ÉRICA DRUMOND, JUCINEY TELES DE 

AMORIM, JORGE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça, indicado os endereços completos 

para cumprimento, no prazo de 05 dias, sob pena de desídia da parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766513 Nr: 19274-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONI CARLOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLFGANG HERMANN MOCKER, MARILENE 

BENEDITA MOCKER DE SANT'ANNA, SÁVIO FERREIRA VILELA, IVO LUIZ 

GOMES, JUSSARA MARIA LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833693 Nr: 39078-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

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

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Em razão da correição efetuada pela corregedoria e para que não 

ocorram prejuízos nos prazos é que publico novamento o impulsionamento 

anterior: Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1106404 Nr: 13127-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA, MIRIAM GOMES DA 

SILVA GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL DE ALMEIDA CAMPOS, THEMIS BOM 

DESPACHO DE LIMA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA

Data da Carga:07/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 348759 Nr: 18938-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEV PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, 

EVERALDO GUIMARÃES VIEIRA

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

OAB:3.162/MT, JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO - OAB:14272, 

VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA

Data da Carga:07/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 441199 Nr: 17750-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Mário Donal Spalatti

Data da Carga:07/08/2018

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025099-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA XAVIER MESQUITA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (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: 1025099-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARINA XAVIER MESQUITA MATOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARINA XAVIER MESQUITA 

MATOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, devidamente qualificados nos autos. A autora relata que é 

consumidora da empresa requerida, tendo como unidade consumidora nº 

2898195, relativa ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel que 

reside, qual seja o situado a Rua 05, nº 32, Bairro Santa Amália, 

Cuiabá-MT. Narra que teve o fornecimento de energia suspenso, tendo em 

vista faturas em aberto dos meses de setembro de 2017 e abril de 2018, 

que de fato estavam em atraso, sendo assim, após os pagamentos das 

referidas faturas, solicitou a religação do fornecimento de energia, a qual 

foi recusada pela ré. Informa que a requerida alega que existem débitos 

anteriores a 2014, portanto não seria restabelecido o fornecimento de 

energia, enquanto não forem quitados tais débitos. Elucida que os 

referidos débitos são inexistentes, uma vez que foram depositados em 

juízo, em ação anterior, onde obteve sentença procedente, onde foi 

determinada a revisão das faturas, bem como a troca do medidor de sua 

residência. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela para que 

seja determinado a reclamada que realize a imediata religação do 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. É o 

Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARINA XAVIER MESQUITA 

MATOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. 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 as 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. 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 
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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”. 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 o 

convencimento da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) bem como a demonstração do perigo de dano, 

caso seja tardia a entrega da prestação jurisdicional. In casu a autora 

alega que a concessionária de serviços públicos vem se negando a 

proceder com a religação do fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora, sob a alegação de que existem débitos em aberto, 

anteriores ao ano de 2014. É sustentado pela requerente que referidos 

débitos foram objetos de outra demanda, na qual teve seus pedidos 

acolhidos, sendo julgada procedente perante o juizado especial, bem como 

foram depositados em juízo os montantes referentes à sua média de 

consumo. Ademais trouxe aos autos Comprovantes dos Depósitos 

Judiciais (Ids 14639898). Foi colacionado ainda à exordial Consulta junto 

ao Site da Requerida (Id 14639892) onde se observa que a reclamante 

encontra-se adimplente com as faturas recentes, constando em aberto 

somente as anteriores ao ano de 2014. O perigo de dano por sua vez, na 

presente sede de cognição encontra-se presente, uma vez que a energia 

elétrica é bem essencial e indispensável a vida e dignidade da pessoa 

humana. Cumpre ainda ressaltar que, a suspensão no fornecimento de 

serviços públicos essenciais, decorrente de débitos consolidados pelo 

tempo, é ilegal. Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça: 

“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 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 

C Í V E L A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N º 

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). Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Quanto a 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 RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel de Unidade Consumidora nº 

2898195, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa. 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 12h30min, 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-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. Trata-se de Tutela Cautelar com 

pedido liminar para depósito judicial proposto por RAPHAN ALVARES 
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VERTA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que no anseio 

de mobiliar a primeira residência, valendo-se de suas economias, dirigiu-se 

à empresa EVVIVA CUIABÁ, cujo nome sempre indicou qualidade e 

exclusividade, para realizar a compra de móveis planejados do 

apartamento. O contrato foi assinado em 05/12/2017, no valor de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com entrada de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e 10 (dez) parcelas de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

Aduz, que no intercalo entre a compra e a instalação incompleta de seus 

móveis, houve a venda da empresa requerida para Sr.ª Rosenilda Matias 

Rocha Branco, fato que o autor teve conhecimento apenas depois, 

quando foi contatado de que o prazo de entrega do mobiliário não seria 

cumprido, o que ocorreu 06 (seis) meses após a assinatura do 

instrumento. A Sr.ª Rosenilda ofereceu um acordo extrajudicial, para 

postergar a data de entrega e montagem dos móveis, sendo que daria 01 

(um) tapete a ser escolhido pelo autor na loja Bazar Irã. A nova data para 

entrega dos móveis foi alterada para 29/05/2018, mas a requerida montou 

apenas em 13/07/2018 e de forma parcial, e ainda não entregou o tapete já 

escolhido, e não atende mais os contatos telefônicos do autor para 

entrega como acordado. Os portas do armário do quarto de visitas não 

são das especificações contratadas, sem qualquer timbre da empresa e 

sim de terceiros, assim como outros móveis, gavetas com problemas 

(emperradas), sem tapa parafusos, fabricadas por terceiros e não pela 

Evviva Bertolini, e a requerida se recusa a manutenção dos móveis 

parcialmente instalados. Informa que a secretária da requerida informou 

que a empresa não mais existe em Cuiabá, e que os clientes devem 

procurar outros meios de obter o que desejam. O autor registrou 

ocorrência na Delegacia do Consumidor, onde foi informado que já 

houveram outras queixas. Dessa forma, requer em sede de tutela cautelar 

de urgência em caráter antecedente para que seja autorizado o depósito 

judicial das parcelas inerente aos boletos em aberto dos dias 10/08/2018, 

10/09/2018 e 10/10/2018. Por meio do petitório de ID. 14629622 

apresentando emenda a inicial, onde pugna pelo deferimento do 

pagamento das custas ao final do processo, bem como juntando novos 

documentos a demanda, e acrescentando pedidos em sede de liminar. O 

autor requer que seja determinado a requerida que cumpra integralmente o 

Contrato nº 11002697, bem como o Acordo extrajudicial imediatamente, 

haja vista a absurda extrapolação dos prazos e de seu “sumiço”. 

Requerem assim que a demandada seja compelida a: • Enviar equipe para 

a instalação correta de todos os móveis que apresentarem vícios de 

qualidade; • Enviar equipe para realizar a manutenção dos móveis com 

defeito e trocar todas as peças necessárias para seu perfeito 

funcionamento; • Substituir a porta de correr do quarto de visitas, devendo 

ser instalada aquela especificada no documento “Dados Técnicos” (ID 

14629628), item 01, datado de 14/03/2018; • Entregar o tapete escolhido 

pelo Requerente, , nos termos da Cláusula 3.1 do Acordo Extrajudicial 

firmado entre as Partes. É o relatório Decido Trata-se de Tutela Cautelar 

Em Caráter Antecedente, proposta por RAPHAN ALVARES VERTA, 

devidamente qualificado nos autos. Inicialmente, recebo a emenda inicial. 

Embora a parte autora tenha nomeado a presente demanda como Ação 

Cautelar de Caráter Antecedente, diante da emenda inicial apresentada, 

verifica-se que o pleito possui caráter satisfativo, dessa forma recebo 

como Tutela Antecipada de Caráter Antecedente, nos termos do art. 305, 

§ Único do CPC. A tutela antecipada de caráter antecedente foi uma das 

inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, onde o artigo 303 

permite ao autor a descrição sucinta da lide e do direito que se quer 

resguardar, acrescidos da justificativa da existência do perigo da demora 

da prestação jurisdicional, vejamos o dispositivo: “Art. 303. Nos casos em 

que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial 

pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” O 

interessante desse dispositivo é a forma simplória da petição inicial, o que 

para o Doutrinador Nelson Nery Júnior se justifica face à “proximidade da 

propositura da petição inicial”. Para o Doutrinador Theotonio Negrão 

“parecem tratar da própria prerrogativa outorgada ao autor no sentido de 

se limitar a requerer tutela antecipada num primeiro momento”, ou seja, o 

autor pode requerer do instrumento processual apenas a tutela 

antecipada, que não impugnada se estabilizará. No caso em tela, 

depara-se com a tutela provisória de urgência em sua modalidade 

antecipada, a exemplo do que tratava o antigo art. 273, do CPC, vez que a 

medida almejada possibilita à parte, desde já, a fruição de algo que muito 

provavelmente virá ser reconhecido na sentença. (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 295). Como se sabe, os novos requisitos 

para obtenção da tutela antecipada foram trazidos pelo artigo 300 do CPC, 

quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em apreço, o requerente pleiteia pelo depósito judicial 

decorrente das faturas ainda por vencer dos dias 10/08/2018, 10/09/2018 

e 10/10/2018, diante da falha da prestação de serviço indicada, além 

disso, pugna pela determinação de que a requerida cumpra integralmente 

o Contrato nº 11002697, bem como o Acordo extrajudicial imediatamente, 

haja vista a absurda extrapolação dos prazos e de seu “sumiço”. 

Verifica-se que em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito 

encontra-se configurada, uma vez que o autor colacionou aos autos o 

contrato celebrado com a requerida (ID 14578823) , bem como o termo de 

acordo (ID 14578850), o que induz, em tese, o atraso na prestação de 

serviço contratado, previamente comunicada via notificação judicial e 

registro de ocorrência perante a Delegacia do Consumidor. No mais, 

nota-se que o autor adimpliu substancialmente o contrato, entretanto, a 

requerida deixou de entregar o que foi efetivamente contratado. Restou 

demonstrado prefacialmente, a negativa de atendimento e correção de 

vícios, em vista da comunicação de fechamento da empresa, 

caracterizando por sua vez o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que continuará a pegar sem receber a integralmente 

pelo serviço contratado, o que poderá frustrar a medida ora pleiteada. 

Portanto, preenchidos os requisitos da tutela cautelar em sede de 

cognição sumária, pertinente os pedidos de depósito judicial a fim de ilidir a 

mora, e face ao adimplemento substancial, exigir a integralidade do que foi 

contratado a fim de evitar maiores prejuízos até o termino do 

processamento da cognição exauriente. Nesse sentido colho da 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

– DEPÓSITO INTEGRAL – AFASTA A MORA E SEUS EFEITOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO e MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO – 

possibilidade – PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO VERIFICADO 

– RECURSO desPROVIDO. O depósito em juízo de valores integrais das 

parcelas contratuais tem o condão para elidir a mora, impossibilitando a 

inserção do nome do devedor nos órgão de proteção ao credito, bem 

como, a manutenção da posse do veículo financiado pelo consumidor. (AI 

130702/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 

18/11/2014) (TJ-MT - AI: 01307026620148110000 130702/2014, Relator: 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 12/11/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/11/2014) Com essas considerações DEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela para AUTORIZAR o depósito em juízo dos valores 

correspondentes às parcelas ainda não vencidas, referente ao contrato 

firmado entre as partes, nos respectivos vencimentos dos boletos, qual 

seja, 10/08/2018, 10/09/2018 e 10/10/2018. Ainda, DETERMINO que a 

requerida que: • Envie equipe para a instalação correta de todos os 

móveis que apresentarem vícios de qualidade; • Envie equipe para realizar 

a manutenção dos móveis com defeito e trocar todas as peças 

necessárias para seu perfeito funcionamento; • Substitua a porta de 

correr do quarto de visitas, devendo ser instalada aquela especificada no 

documento “Dados Técnicos” (ID 14629628; • Entregar o tapete escolhido 

pelo Requerente, nos termos da Cláusula 3.1 do Acordo Extrajudicial 

firmado entre as Partes. O não cumprimento da determinação, no prazo de 
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30 (trinta) dias, ensejará em aplicação de multa. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

09/10/2018 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). DETERMINO a intimação da parte autora para o 

cumprimento do disposto no inciso I, §1º do artigo 303 do CPC, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. DEFIRO o pedido 

para o pagamento de custas ao final do processo postulado pela 

requerente, pois vislumbro a falta de condições financeira para arcar com 

as custas do processo no presente momento, sem o comprometimento de 

seu desenvolvimento econômico. Transcorrido o prazo, volvam os autos 

conclusos para análise e demais deliberações. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 

de Agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024908-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024908-71.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NAYANA DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi 

encaminhado equivocadamente a este juízo, pois foi distribuído por 

dependência aos autos n° 1020628-57.2018.811.0041 em tramite na 7ª 

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 7ª 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

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024500-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 18/09/2018, 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). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 07 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024500-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 18/09/2018, 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). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 07 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019580-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024723-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MATOS BARBOSA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024723-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALINE MATOS BARBOSA MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 11h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 07 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024723-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MATOS BARBOSA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024723-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALINE MATOS BARBOSA MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 11h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 07 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028121-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE JORGINA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1028121-22.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANALICE JORGINA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. A fim de evitar decisão surpresa (art. 9º e 10º, 

do CPC), intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar sobre à ilegitimidade alegada pela ré ID 13982252. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018860-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY BORGES FARIAS (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018860-33.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RUDNEY BORGES FARIAS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Intime-se a 

parte autora para proceder a regularização processual referente à 

assinatura no mandato, por constar divergência com a assinatura dos 

documentos acostados aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025145-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE SILVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025145-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO JOSE SILVEIRA LEITE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento já firmado 

no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. 

A propósito: 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, 
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Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, apresente 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020452-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON ROBERTO VELOSO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020452-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KLEITON ROBERTO VELOSO GUIMARAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020452-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON ROBERTO VELOSO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020452-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KLEITON ROBERTO VELOSO GUIMARAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019661-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKCISRUBIA ALVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019661-12.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANKCISRUBIA ALVES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019661-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKCISRUBIA ALVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019661-12.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANKCISRUBIA ALVES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 
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qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019599-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINO ALVES TEODORO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019599-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GUILHERMINO ALVES TEODORO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019599-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINO ALVES TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019599-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GUILHERMINO ALVES TEODORO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023875-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI TEREZINHA PIERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON CARREIRO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019429-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA NUNES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019429-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO FERREIRA NUNES LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019429-97.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA NUNES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019429-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO FERREIRA NUNES LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018731-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018731-91.2018.8.11.0041. AUTOR: RITA 

DE CASSIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018731-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018731-91.2018.8.11.0041. AUTOR: RITA 

DE CASSIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019275-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTA LAZARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019275-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANESSA COSTA LAZARINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Em cumprimento ao Agravo de Instrumento de 

ID 14581477, recebo a petição inicial. Dando prosseguimento ao feito, 

designo o dia 28/11/2018, às 10h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019275-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTA LAZARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019275-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANESSA COSTA LAZARINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Em cumprimento ao Agravo de Instrumento de 

ID 14581477, recebo a petição inicial. Dando prosseguimento ao feito, 

designo o dia 28/11/2018, às 10h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013540-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013540-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL CASSIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013540-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013540-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL CASSIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004871-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA BAPTISTA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031775-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO TELES 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031775-17.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO TELES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 
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princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019022-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROCHA BALDAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019022-28.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CICERO ROCHA BALDAIA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 
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de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037788-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA COSTA CHERNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037788-32.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SANDRA DA COSTA CHERNI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 
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serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011485-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA DIAS (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:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011485-78.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELAINE DA SILVA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio 

como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 
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magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033763-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIVINO CARDOSO 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:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033763-73.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIO DIVINO CARDOSO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas 

partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 
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no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027945-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027945-43.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA JOSE DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027393-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DA COSTA SIMOES (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:
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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: 1027393-78.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITA FRANCISCA DA COSTA SIMOES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do 

TJ/MT, no endereço Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, 

Jardim Cuiabá, CEP 78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; 

e-mail: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021423-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUAN NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021423-97.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNO LUAN NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Determino a prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, cadastrado junto ao banco de dados 

de peritos do TJ/MT, no endereço Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 78005-720, telefone 65 3314-1237 

ou 65 99252-2681; e-mail: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 134 de 541



I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005105-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844153 Nr: 48011-03.2013.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 10

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR PEREIRA RODRIGUES, SUELY 

BASTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que não houve a citação dos requeridos, defiro o pedido de 

fl. 161, proceda-se a consulta no Sistema Bacenjud, bem como ao Sistema 

Infojud para localização dos endereços dos réus.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, volte-me os 

autos conclusos para redesignação de audiência.

Caso a resposta das pesquisas supracitada seja o mesmo constante nos 

autos, defiro a expedição de ofício formulado à fl. 161, às empresas de 

telefonia, CAB Cuiabá e Energisa.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922057 Nr: 44595-90.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE SOARES GHISI, GENI MORARI DE ANDRADE, 

CID IMÓVEIS LTDA, LENISE SANTOS GHISI, SAMUEL DE JESUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLDATELLI & SOLDATELLI LTDA, JEAN 

SOLDATELLI, JONES ANGELO SOLDATELLI, ANA MARINEZ GOMES 

SOLDATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço da requerida, Soldatelli & Soldatelli Ltda., cuja 

informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, expeça-se 

mandado de citação com o novo endereço encontrado.

Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, 

onde a requerida não foi localizado, encontra-se presente a hipótese 

prevista no inciso II, do art. 256, do NCPC, sendo perfeitamente cabível a 

citação por edital.

Cite-se a executada, Soldatelli & Soldatelli Ltda., com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, 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 se manifestar no prazo legal.

No mais, considerando que a citação é pessoal nos termos do art. 242 do 

NCPC e neste caso verifica-se dos avisos de recebimentos - ARs (fls. 54) 

que as cartas foram recebidas por pessoas diversas dos réus, Ana 

Marinez Gomes Soldatelli e Jonas Angelo Soldatelli, não ocorrendo citação 

válida.

Assim, cite-se os requeridos, Ana Marinez Gomes Soldatelli e Jonas 

Angelo Soldatelli, no endereço especificado à fl. 54, por mandado, 

considerando que a tentativa de citação por carta foi infrutífera.

Apenas a título de esclarecimento, considera-se citado o requerido, Jena 

Soldatelli, nos termos do art. 248,§ 4º, NCPC, conforme aviso de 

recebimento - AR (fl.55)

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20162 Nr: 10834-93.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIRÓ CINE TV LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, JÚLIO JOSÉ DE 

CAMPOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, VINICIUS MORO CONQUE - 

OAB:27.226/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14507, Helio Machado da Coata Junior - 

OAB:5682

 Código 20162Vistos.O executado peticiona às fls. 444/448 aduzindo bis in 

idem no valor cobrando pelo exequente, vez que consta 20% de 

honorários estipulado no acordo e mais 10% para o cumprimento de 

sentença; que mesmo com dificuldades financeiras, efetuou pagamento de 

R$ 507.500,00, restando apenas à quantia de R$ 292.500,00 para liquidar 

o acordo.O exequente se manifesta às fls. 475/481, arguindo a 

intempestividade da defesa; que as verbas são devidas e em razão do 

descumprimento, a cobrança retornou ao valor original, descontando-se 

as quantias pagas.Primeiramente, sabe-se que a manifestação acerca de 

erros de cálculo não está sujeita à preclusão, ainda mais quando não 

houver qualquer decisão judicial a respeito (STJ, REsp n. 1432902, 

Terceira Turma, Relator Marco Aurélio Bellizze, julgado em 

24/10/2017).Pois bem. Verifica-se que restou pactuado que o total da 

dívida reconhecida era de R$ 2.247.304,03, e caso o devedor cumprisse 

com o de ter sido firmado um acordo acerca da dívida existente em dois 

processos (fl. 387), o certo é que não se pode cobrar aqui débito que não 

integra a demanda. Ademais, ao que parece, a quantia de R$ 660.606,16 

que corresponde a este feito, já está quase quitada (R$ 

507.500,00).Desse modo, intimem-se as partes dessa decisão, devendo o 

exequente corrigir o valor da dívida, ou seja, apresentar planilha com 

importância que corresponde apenas a esta demanda, no prazo de quinze 

dias.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de agosto de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 802672 Nr: 9139-16.2013.811.0041

 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: OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LTDA - ME, ERASMO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK SOARES TELES - 

OAB:16548/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço da requerida, Parakanã Engenharia e Construções 

Ltda., cuja informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, expeça-se 

mandado de citação com o novo endereço encontrado.

Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, 

onde a requerida não foi localizado, encontra-se presente a hipótese 

prevista no inciso II, do art. 256, do NCPC, sendo perfeitamente cabível a 

citação por edital.

Cite-se a executada, Parakanã Engenharia e Construções Ltda., com 

prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, 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 se manifestar no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911559 Nr: 37886-39.2014.811.0041

 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: RIGATRANS TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE CAPRISTO, MARIA CONCEIÇÃO 

DE LARA, KELLY DE LARA DOS ANJOS, LIBERTY SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT, MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

20897-O, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120, JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946, MARCOS REZENDE DE ANDRADE JUNIOR - OAB:188.846-SP

 Intime-se a autora para se manifestar sobre contestação de fls. 203/210, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos conclusos para 

saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767841 Nr: 20684-20.2012.811.0041

 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: TEREZA MARCIA BORGES DE OLIVEIRA

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

IMOBILIARIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

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

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15935, 
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RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

142.452, JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - OAB:100.618, 

LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:15.012-A/MT, MARIA 

ESTTELA SILVA GUIMARÃES - OAB:139.141/RJ

 Intime-se a autora para depositar os honorários periciais, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Decorrido o prazo supracitado, havendo depósito nos autos intime-se o 

perito judicial para dar início a pericia.

Caso contrário, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893480 Nr: 25549-18.2014.811.0041

 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: MDSR, SELMA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12.923-MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CÉSAR - 

OAB:15.908/MT, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO A. VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/MT

 Vistos.

Verifica-se que à fl. 90 foi anunciado o falecimento da autora, desta forma 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que haja a habilitação incidental dos herdeiros nos termos dos art. 313, I, 

§1º e § 2º, art. 688 e art. 689, NCPC.

Intime-se o subscritor da petição de fl. 90, para promover a habilitação dos 

herdeiros da autora, no prazo de trinta dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721024 Nr: 16501-40.2011.811.0041

 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: MARCILENE ANDRADE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVISTON ADRIANO TARTARI, ADILUBE 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Vistos.

Dando continuidade as provas outrora deferidas, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/09/18 às 15:45 horas.

 Intimem-se as partes, o Advogado de cada parte deverá intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da realização da 

audiência, mediante carta com aviso de recebimento, devendo juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento 

(artigo 455, §§ 1º e 2º do NCPC). Ficam as partes cientes da 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.: 746321 Nr: 43526-28.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA 

RENOVACAO, GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO - GOB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, SERGIO BATISTA DA SILVA - OAB:4436-A, 

TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ROBERTO JABRA 

ANFFE - OAB:3940/MT, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A/MT, 

MARCOS ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - OAB:10.369

 Visto.

Para que não ocorra cerceamento de defesa com relação a requerida, 

Grande Oriente do Brasil Mato Grosso, vez que não participou da 

audiência de instrução (fl.354), por ter sido reconhecida, por este juízo, a 

sua ilegitimidade passiva, a qual foi afastada pela decisão de fls. 377/385, 

em grau de recurso, DEFIRO a produção da prova oral postulada pela 

parte requerida Grande Oriente do Brasil Mato Grosso (fl. 396): a) 

depoimento pessoal da autora; b) oitiva de testemunhas.

Mantenho o ponto controvertido fixo à fl. 326.

Fixo o comum de quinze dias úteis para apresentação do rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), sob a pena 

de preclusão.

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).

REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 / 09 /2018 

às 14 :45 horas.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066100 Nr: 53704-94.2015.811.0041

 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: HILDA DE ALMEIDA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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.: 1168986 Nr: 39699-33.2016.811.0041

 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: KAIO HENRIQUE LOPES TREVISO

 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 do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382447 Nr: 17794-16.2009.811.0041

 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: WASHINGTON CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 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 Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747643 Nr: 44896-42.2011.811.0041

 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: LUCYMAIRE BORGES DE LARA PINTO, AWANIO 

MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HIDEYUKI NAKATA, DOLORES DIAS 

DO VALE NAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Código 747643

Visto.

O advogado da parte requerida postula pelo cumprimento de sentença, 

objetivando o recebimento dos honorários advocatícios, entretanto o autor 

é beneficiário da Justiça Gratuita conforme fls. 68/70, razão pela qual 

indefiro o pedido de fls. 120/126.

Remeta-se os autos ao arquivo como determinando na sentença.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085295 Nr: 3938-38.2016.811.0041

 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: EZANILDO GONÇALO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código 1085295

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 sentença.

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.122/125, mantendo intacta a sentença de fls. 113/113-V.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de agosto de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022968 Nr: 33377-31.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSADORE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, HELIO 

PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação à concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita para revogar o benefício concedido a autora, ora 

impugnada, no processo principal (código 881405). Sem custas e sem 

honorários, pois incabíveis neste incidente.Certificado o decurso do prazo 

recursal, traslade-se cópia para ação apensa. Após proceda-se o 

desapensamento,  dê-se baixa e ARQUIVE-SE.Int ime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881405 Nr: 17635-97.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE, PASSADORE E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 Código 881405

Intime-se a embargante para efetuar o pagamento das custas e taxas 

judiciais desta ação, conforme determinado o incidente apenso, no prazo 

de 10 dias, sob pena de extinção.

Após, decorrido o prazo para o recolhimento das custas volte-me 

conclusos os autos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 283167 Nr: 7143-90.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVO - A VOZ D OESTE COMUNICAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NARCISO MELO BOSAIPO, DIRCEU 

SOSSAI, MARCIA MADALENA DE ABREU SOSSAI, WANDERLEY FACHETI 

TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA GEZONI - 

OAB:8513, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU 

SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Código 283167

 Visto.

 Defiro o pedido de fl. 248, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de 

SÃO PAULO – SP, com a finalidade de promover a baixa da restrição 

sobre o veiculo de placa FRK-9250, UF: SP MARCA I/TOYOTA HILUX SW4 

SRV 4X4, em nome de Wanderley Facheti Torres, incluído na época por 

ordem deste juízo.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cuiabá-,MT, 07 de agosto de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 138 de 541



SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936265 Nr: 52725-69.2014.811.0041

 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: MARCO AURÉLIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS, 

EMANUELLA ARAUJO LUZ DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA CAROLINA DECOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15.127/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação de Indenização Por Descumprimento de Contrato de Prestação de 

Serviços em Casamento promovida por Marco Aurélio Valle Barbosa dos 

Anjos e Emanuella Araújo Luz dos Anjos em desfavor de Anna Carolina 

Decor, para condenar esta ao pagamento de R$ 17.500,00 (dezessete mil 

e quinhentos reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor 

fixado no contrato (fls. 40/51), devendo ser corrigido pelo INPC, a partir do 

pagamento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação.Condeno a requerida também, a indenizar os danos morais 

experimentados pelos autores que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

para cada um, a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação.Condeno a requerida ainda, ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em partes iguais, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 7 de 

agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353153 Nr: 23589-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIR FARAH, DEBORA FINAZZI FARAH, 

DARIO ORLANDO PEREIRA JÚNIOR, FISHING INDUSTRIA DE BARCOS 

LTDA. EPP, FISHING INDUSTRIA DE LANCHAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9.202/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - 

OAB:6948/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711099 Nr: 4110-53.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14.962/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874213 Nr: 12815-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO BATISTA DE OLIVEIRA, LUCIVANDA 

GOMES ARAUJO DE OLIVEIRA, OZIAS RAMOS PINTO

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

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANETE FATIMA DO 

AMARAL - OAB:OAB/MT 11.751, JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 17.268

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 250417 Nr: 9752-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ SACRAMENTO CAMPOS

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBLES VARGAS - 

OAB:5605 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 250424 Nr: 9654-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBLES VARGAS O. RODRIGUES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBLES VARGAS - 

OAB:5605 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 321340 Nr: 23076-06.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, SANDRA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801, MARILEI 

CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:OAB/MT 16.252

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 435516 Nr: 14295-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE 

BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MENDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1148294 Nr: 30929-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADILSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE MONTEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 13874 Nr: 9558-90.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZINGUER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR. JOE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFN - OAB:, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE CAMPOS GOMES 

- OAB:6.996/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, LAERTE SANTANA - OAB:4227/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 82852 Nr: 5679-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEUGEOT DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO LIMA BARROS, ALYSON JEAN 

BARROS, BARROS IMPORT VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RAMOS DE CARVALHO - 

OAB:86.289, FLAVIA PEREIRA DE MORAIS - OAB:300.309, GRABRIELA 

DE PAIVA LEITE DIAS - OAB:156.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 160025 Nr: 11611-05.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL PROD. ALIM. EXTRA LTDA - 

MERCADO CURIÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élen Boldrin - OAB:158928/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 219770 Nr: 28274-92.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS 

LTDA

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

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

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 225483 Nr: 32823-48.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍNIA'S FASHION COMÉRCIO E 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 234003 Nr: 3265-94.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115/GO, VANESSA CRISTINA SIQUEIRA - OAB:9485/MT, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1195477 Nr: 3184-62.2017.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 140 de 541



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. G. SALÃO DE BELEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO PAES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl.31, proceda a consulta junto ao Sistema Infojud 

acerca do endereço dos requeridos cuja informação segue anexa a esta 

decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereços diversos do qual os 

requeridos não foram citados, cite-os nos termos da decisão de fl. 15.

Caso contrário, intime-se a parte autora para postular o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 282694 Nr: 7028-69.2007.811.0041

 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: QUATRO MARCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DJEIME LTDA, 

SEBASTIÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARRUDA RAMOS DA 

SILVA - OAB:347846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Kunze - 

OAB:2401/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT, PATRÍCIA 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:7.892, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 317530 Nr: 20689-18.2007.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORADA IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO NOGUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 414293 Nr: 2919-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA FÁTIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR NICÉZIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: olivia fernades boretti - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436, JULIANA LEITE MELO - OAB:11.679

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 704356 Nr: 39050-78.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CELSO RUFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS RUFINO - 

OAB:16.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790293 Nr: 44334-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUSION CAR SERVIÇOS E COMÉRCIOS DE PEÇAS 

AUTOMOB. LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE MARQUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929837 Nr: 49221-55.2014.811.0041

 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: ANTONIO FERREIRA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE GUERRA SILVA, COBEL 

CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040883 Nr: 42019-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JAQUELINE CLEMENTINO GRANGEIRO, 

BARBOSA E RAMOS LTDA, CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, EVANILDA 

CARVALHO SPERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066381 Nr: 53831-32.2015.811.0041

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCOS VANOR BERTHO, ONIWALDO MALDONADO 

DA SILVA, MARCONI COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALEX DE MORAES LEITE, 

MARCELO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, DANIELLE YUKIE FUKUI - OAB:13589, 

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA SILVA JUNIOR - 

OAB:11.322/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16.735 OAB, MURILO 

MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI 

FAIAD - PROC. JUD. MUNIC. CBA - OAB:5931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066558 Nr: 53911-93.2015.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FILOGÔNIO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE DE BARROS MOUGENOT, 

CRISTIANE GARCIA SANTOS MOUGENOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614, ELIANE CORRÊA DA COSTA - OAB:12.313 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090837 Nr: 6479-44.2016.811.0041

 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: MAURÍCIO CERATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVAL DANTAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1148821 Nr: 31181-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS, MARCOS 

REGENOLD FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE SPRICIDO, GLAUCIA LANZA 

SPRICIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353103 Nr: 23399-74.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKYRONY SIMÃO DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ZANIRATO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/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.: 354905 Nr: 25269-57.2008.811.0041

 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: ANTÔNIO VINTURA DA SILVA

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 742628 Nr: 39530-22.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE, NAISE GODOY 

DE CAMPOS SILVA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PESTANA BRASTURINVEST 

INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aloísio Cordeiro de Farias - 

OAB:OAB/RJ 868, LAÍS DA COSTA TOURINHO - OAB:24.024

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18122 Nr: 10983-55.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABATHA SANTOS SOARES, TANINA SANTOS 

SOARES, KARIS ERICA CAMARGO DE SIQUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA SILVA CASTRO, AURÉLIO DE 

LURDEZ ARRUDA CASTRO, ALDILSON ARRUDA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO EDUARDO PESSUNA - 

OAB:3728/MS

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 19397 Nr: 10448-29.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENY MARTINS DE OLIVEIRA, SONIA 

APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PEDROSO DE 

AMORIM FILHO - OAB:4.601

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20954 Nr: 11314-71.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON RICARDO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VINICIUS ENORE DO 

COUTO - OAB:, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, SUELLEM 

MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 55737 Nr: 1315-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEMENTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A, CORMAT - 

CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA, JOSÉ BENEDITO DE 

SIQUEIRA- DIRETOR CORMAT, ANAEL RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, NORIVAL DE SOUZA - OAB:4818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057, DÉBORA CHRISTINA MORESCHI - OAB:6.800, MARIA LUCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59076 Nr: 4002-49.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ARRUDA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:, JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 106310 Nr: 1824-98.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVALENTE, Luiz 

Benedito Simões Mathias, FLÁVIO DONIN

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hildo Castro Teixeira - 

OAB:2.251/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 328110 Nr: 876-68.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SHOPPING GOIABEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

ADERBAL BELLUSCI, NAZIRA MAURA SIRIGI BELLUSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15.139/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:OAB/MT 7.166(B), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 377522 Nr: 13645-74.2009.811.0041

 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): ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11.866/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO FAVA DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:/MT 7622-E, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 384298 Nr: 19836-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT ITO & CIA LTDA - LAMBARI NÁUTICA & ACADEMIA 

DE TIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDRIANO VILELA DA COSTA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 404852 Nr: 37007-08.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO WALLACE SÉRVIO RONDON E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAM EQUIMEX EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, Homero Lima Neto - OAB:23064, JOAO 

TITO SCHENINI CADEMARTORI - OAB:12483-E, JOSLAINE FÁBIA DE 

ANDRADE - OAB:6900/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA PARISI CURSI - 

OAB:191.738/SP

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714252 Nr: 7586-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, PATRICIA 

FERREIRA BORBON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÓRIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 742351 Nr: 39236-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA LEAL DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15.348/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167413 Nr: 38980-51.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA - ME, ADRIANA 

LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:4680/PR, THAYSA LALLI RIBEIRETE - OAB:PR. /61.459

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intima-la pessoalmente, para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1052964 Nr: 47849-37.2015.811.0041

 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: ANTONIO NELSON PANTOJA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082026 Nr: 2533-64.2016.811.0041

 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: CLEIRIANE ALVES DE JESUS

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161485 Nr: 36560-73.2016.811.0041

 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: MARINEZ GONÇALVES DO SANTOS

 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

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1018315 Nr: 31086-58.2015.811.0041

 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: AFCDS, ADRIANO VIEIRA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte requerida, com fundamento no artigo 485, § 6º, do CPC, 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886113 Nr: 20604-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, FÁBIO GRECO, AMAURY FONSECA JUNIOR, SÃO 

JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA, ALBERTO JORGE 

FILHO, MAURO CUNHA SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA

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

OAB:10.917-A, OTÁVIO ALBU - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 Tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar as partes 

autora para, no prazo de 5 dias, apresentarem manifestação, requerendo 

o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900997 Nr: 30575-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, FÁBIO GRECO, AMAURY FONSECA JUNIOR, SÃO 

JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA, ALBERTO JORGE 

FILHO, MAURO CUNHA SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA, BETA 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADIR MOTA RIBEIRO PINTO, 

JOAO ANTONIO PINTO

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

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 Tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar as partes 

autora para, no prazo de 5 dias, apresentarem manifestação, requerendo 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 738148 Nr: 34697-58.2011.811.0041

 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: EMIRA MUZEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AHYRTON LOURENÇO NETO - 

OAB:43.087, ANTONIO COSTA SANTOS - OAB:49.261, Jean Patrik 

Cauduro - OAB:59.766-PR, MAURO CEZAR ABATI - OAB:13.307, 

ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - OAB:35.097

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 330969 Nr: 2472-87.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 Intimação do executado "(...) para que indique bens passíveis de penhora 

e onde estes se encontram, atribuindo a eles seus respectivos valores, ou 

do contrário, que justifique a impossibilidade de fazê-los, sob pena de 

multa, na qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos 

termos do art. 774, V e seu parágrafo único do NCPC, no prazo de dez 

dias (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 67548 Nr: 4088-20.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:1.623-A/MG, OTAVIO FURQUIM DE 

ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE VETTORELLO - 

OAB:5.954-A/MT, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - 

OAB:4.807-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 215320 Nr: 24129-90.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEGESKI MONEGATI, JAIRO MARCOS 

BORTOLÁS, MARIA LOURDES KUHN BORTOLÁS

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8055 Nr: 5967-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS FRANCISCA GRANATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOARES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte 

requerida/executada, o prazo para efetuar o pagamento do débito ou 

apresentar defesa. Diante disso, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936002 Nr: 52570-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SAES PRADO, FERNANDO FARIA DE MELLO, 

JOMINI FALCÃO FREITAS, JOSÉ CÉSAR NATALI, MARLEY ARAUJO 

MOURA LIMA, THAIS SAES PRADO DE MELLO, WILSON HISSAO 

NINOMIYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR 

- OAB:SP/277.279

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte 

requerida/executada, o prazo para efetuar o pagamento do débito ou 

apresentar defesa. Diante disso, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091853 Nr: 6979-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO SEGURO, CARLOS 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS, 

SANDRA MARIA MARTINS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte 

requerida/executada, o prazo para efetuar o pagamento do débito ou 

apresentar defesa. Diante disso, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20520 Nr: 10724-94.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E IMCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PALMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, 

MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63.240, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 119439 Nr: 8129-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO, NORBERTO RIBEIRO DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FRANCO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:1035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, JÚLIO CÉSAR DE SOUZA - OAB:OAB/MG 107.255, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, RICARDO BENDITO DUNIZ CARVALHO - OAB:10.099-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 343562 Nr: 13789-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA HOFMAN-FI, SONIA MARIA HOFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO RAUBER, NEI LIENSENFELD 

RAUBER, RUI LIENSENFELD RAUBER, ANA MARIA MEDEIROS, DÉBORA 

CRISTINA BOUZAN RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171039 Nr: 40623-44.2016.811.0041

 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: MARIA GORETE MATIAS LIMA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem 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).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954888 Nr: 2559-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RENATO PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR RESINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - OAB:12068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÉA TORQUATO DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 2559-96.2015.811.0041, Protocolo 

954888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945861 Nr: 57921-20.2014.811.0041

 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: EDSON AMAURI MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, 

SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAFFER BARBOSA 

SCHAPHAUSER - OAB:20549/MT, VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, PAULA SANTIN MAZARO - OAB:54068

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes, cientificando-as de que foi designada Audiência de 

Instrução na Carta Precatória número 0003090-66.2018.8.16.0130 

(Deprecado), a qual será realizada no dia 18/09/2018, às 13:30h, na 

Primeira Vara Cível da Comarca de Paranavaí.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859224 Nr: 1115-62.2014.811.0041

 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: DAVISON SILVA GADELHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RECCO - 

OAB:138.689 SP

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação das partes, o prazo 

referente à intimação retro. Inobstante isso, nos termos do Provimento Nº 
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56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no 

prazo de 5 dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob 

pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794770 Nr: 1092-53.2013.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMOGENIO ALVES DA CONCEIÇAO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o novo endereço apresentado pela parte autora é o mesmo 

que consta no mandado anterior. Impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte para no prazo de 5 dias, apresentar novo endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062079 Nr: 51909-53.2015.811.0041

 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: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA CAROLINE ARRUDA DO CARMO 

BARROS, MARCO AURELIO DE ARRUDA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as 

respostas de ofícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720310 Nr: 15738-39.2011.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BENTO, DORVALINA GOBBI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, HUNNO FRANCO MELO - OAB:7903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fl. 152/154, considerando que na ação monitória se 

visa a constituição do título executivo judicial, para dar ensejo à execução 

forçada e considerando que os requeridos sequer foram citados não há 

que se falar em arresto visando garantir a execução.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 141, expedindo carta precatória para 

a citação dos réus, vez que as tentativas de citação via correio restaram 

infrutíferas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7968 Nr: 16089-17.2008.811.0041

 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: SERRA DOURADA - EMRPEENDIMENTOS E 

INCORPORAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA BENEDITA DE JESUS - 

OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 80901 Nr: 5758-73.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES DE OLIVEIRA SILVA, SASSE 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, RUBIA DE SOUSA VIEGAS - OAB:5255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029024 Nr: 36304-67.2015.811.0041

 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: RITA DE CASSIA CARNEIRO DIAS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernada Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem 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).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020764-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020764-88.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 
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documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, principio da causalidade e a sucumbência 

autoral, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a ausência de cobertura técnica 

devido ao não pagamento do seguro obrigatório no prazo para 

vencimento, inadimplência do prêmio, insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de 

prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, constitucionalidade das alterações na lei do seguro 

DPVAT, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, 

os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, 

verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré alega, ainda, que o 

autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 13/05/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, 
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apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, 

vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026555-38.2017.8.11.0041
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JOAO SARAIVA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026555-38.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO SARAIVA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO SARAIVA DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

13/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

pendência documental do requerimento administrativo, bem como ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
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processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito impugna os documentos juntados, alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, manifesta acerca do laudo pericial, inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré ainda impugna os documentos juntados, alegando 

para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que a diferença 

presente nas assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada 

no momento, levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada 

documento. Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 13/05/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOÃO SARAIVA DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 
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n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022474-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DIRCEU FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DIRCEU FERREIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental 

do requerimento administrativo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, manifesta acerca do 

laudo pericial, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 
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requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, 

os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/05/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 
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correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032571-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHISLENE BARREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032571-08.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SHISLENE BARREIRA DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SHISLENE BARREIRA DA SILVA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

22/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto 

à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 22/03/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SHISLENE BARREIRA DA SILVA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 
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n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021457-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO CARMO MONGE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021457-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROSENIL DO CARMO MONGE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ROSENIL DO CARMO MONGE 

DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 02/07/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML e do 

boletim de ocorrência. No mérito alega a ausência de comprovação do 

pagamento do seguro obrigatório, imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, existência de regra específica sobre a matéria, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 
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eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML e do boletim de 

ocorrência, estes assuntos serão analisados com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, embora constatada a ausência do boletim de 

ocorrência , sabe-se que este não é o único documento hábil a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com 

os demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, 

NO CASO. 1. A ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o 

dever de cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre 

o evento morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré 

pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) 

(TJ – RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Desse modo, o boletim de atendimento 

juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

02/07/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que ROSENIL DO 

CARMO MONGE DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021711-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021711-45.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/04/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 
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fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 17/04/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que DINOLEAU ASSIS DE 

MIRANDA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 
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86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021689-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021689-84.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO GONCALVES LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SEBASTIÃO GONÇALVES LOPES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 01/06/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SEBASTIÃO GONÇALVES LOPES, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 
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citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020902-55.2017.8.11.0041
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ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020902-55.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 13/05/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 
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seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021513-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI SALETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021513-08.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLECI SALETE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLECI SALETE DA SILVA, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

04/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 
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APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Desta forma, verifica-se que o boletim de atendimento, juntado 

comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 04/05/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que CLECI SALETE DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de intensa intensidade avaliada em 75%; do punho direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%; e 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse 

valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034495-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034495-54.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNO SERGIO LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. BRUNO SERGIO LIMA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/04/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor mensurado em perícia médica, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores 

da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de necessidade da inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda, não deve prevalecer, 

pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer 

uma das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, 

pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida devido à resistência a pretensão, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 29/04/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que BRUNO SERGIO LIMA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
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18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037741-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE MARIA DE SOUZA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037741-58.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROSENEIDE MARIA DE SOUZA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ROSENEIDE MARIA DE SOUZA 

CRUZ, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 15/07/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência dos requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro devido o prêmio não ter sido 

pago pela parte autora, falta de nexo de causalidade entre a invalidez e o 

acidente automobilístico noticiado, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de necessidade da inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda, não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou controvertida 

devido à resistência a pretensão, pelo que rejeito a preliminar arguida. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a parte ré alega que o autor não faz jus ao 

recebimento do benefício devido o prêmio não ter sido pago, entretanto 

esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 

257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 

Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento 

mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) 

Desse modo, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

15/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que ROSENEIDE 

MARIA DE SOUZA CRUZ, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de média intensidade avaliada 

em 50%; da estrutura torácica de residual intensidade avaliada em 10%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 
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da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%; e 10% de invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001624-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001624-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MANOEL DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 08/09/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo, pendência documental do 

requerimento administrativo, bem como ausência de documentos 

essenciais a regulação do sinistro, vez que os documentos juntados estão 

ilegíveis. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 
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LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro, argumentando que os documentos pessoais do 

autor juntados estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação não 

prospera, tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que é 

possível fazer a leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito a 

preliminar arguida. No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar 

que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim 

de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 08/09/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MANOEL DOS SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação 

ao laudo pericial a parte ré tenha requerido complementação do laudo, 

entendo desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde 

do processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019526-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDA APARECIDA MONTEIRO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. Retifique-se a autuação, conforme solicitado pela parte ré. 

JOÃO VICTOR MONTEIRO ANTUNES, menor representado por sua 

genitora FERNANDA APARECIDA MONTEIRO, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/05/2014, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como das despesas médicas e suplementares no 

valor de R$ 1.442,00 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, ausência de pedido específico quanto ao valor de 

eventual indenização, falta de interesse processual pela ausência de 

prévio pedido administrativo, principio da causalidade e a sucumbência 

autoral, bem como pendência documental do requerimento administrativo. 

No mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, improcedência do pedido de reembolso 

por despesas médicas e suplementares, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, manifesta acerca do laudo 

pericial, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que há ausência de pedido 

específico quanto ao valor de eventual indenização, esta não prospera, 

vez que em análise a peça inicial, verifica-se que essa está devidamente 

instruída com os valores e pedidos pretendidos, pelo que afasto a 

preliminar invocada. Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em 

razão da ausência do prévio pedido administrativo, bem como pendência 

documental do requerimento administrativo, estas não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/05/2014. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOÃO VICTOR MONTEIRO 

ANTUNES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 
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verifica-se que, embora a parte autora tenha citado em sua petição inicial 

nota fiscal referente às despesas médicas, não há nos autos a referida 

documentação, sendo assim, não há como esse juízo analisar este pedido. 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004371-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004371-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREW LUIZ DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ANDREW LUIZ DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 09/12/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da inicial devido à ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, pendência documental 

do requerimento administrativo, falta do interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega ausência do boletim de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização e pagamento 

proporcional a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto à correção monetária, 

aos juros e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sem, 

contudo, especificar quais são esses documentos, motivo pelo qual não 

há como este juízo analisar tal pedido. Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como a pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 
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(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento fundamental à instrução da 

petição inicial. Entretanto é sabido que o boletim de ocorrência não é o 

único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO 

FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

09/12/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que ANDREW LUIZ 

DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito 

de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, 

vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se 

devidamente instruído, com avaliação médica e ainda parecer médico de 

assistente técnico. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 
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descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018960-22.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEVERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. GEVERSON LUIS 

DA SILVA ALMEIDA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 01/06/2015, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como ausência do laudo do IML e 

do boletim de ocorrência. No mérito alega imprescindibilidade de produção 

de prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, manifesta acerca do laudo pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de ausência do 

laudo do IML e do boletim de ocorrência, estes assuntos serão analisados 

com o mérito por com ele se confundir. No mérito, embora a ré tenha 

alegado ausência do boletim de ocorrência, verifica-se ID 3316320 que 

esse foi devidamente juntado. Desse modo, o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 01/06/2015. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que GEVERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora a parte autora tenha discordado do laudo pericial 

realizado na audiência de conciliação e postulado por nova prova pericial 

com avaliação mais detalhada das lesões, entendo desnecessário, tendo 

em vista que esta concorda com a realização da avaliação médica, 

estando o presente feito devidamente instruído, não consignando ao autor 

comprovar a sua invalidez permanente, motivo pelo qual não há como 

prosperar tal pedido. Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 
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proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 09 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004347-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JONAS CARLOS RODRIGUES REIS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JONAS CARLOS 

RODRIGUES REIS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 25/12/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, pendência 

documental do requerimento administrativo, falta de interesse processual 

pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito impugna os documentos juntados, alega 

inadimplência do proprietário, inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, 

precariedade do boletim de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 
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residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré impugna os documentos juntados, alegando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se 

em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. A parte ré 

alega, ainda, que o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à 

inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois 

é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 25/12/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JONAS CARLOS RODRIGUES REIS, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, 

vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 170 de 541



DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

09 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1020126-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AUREA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010358-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERYCK CASSIANO DE SOUZA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT0016214A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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: 1006567-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DA CRUZ COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1011217-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BOTELHO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1011859-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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: 1011872-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (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)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015636-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M L PEIXARIA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO MOREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntado no id. 10401381, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007146-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 171 de 541



me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012340-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006121-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOES DOS SANTOS OAB - MT18243/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033721-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MENDES NOGUEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

CATARINA BENEDITA DE SOUZA MENEZES (REQUERENTE)

ADRIANA PEREIRA NANTES (REQUERENTE)

JUCILEY SOARES LOPES (REQUERENTE)

VALDETE SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

IRENE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

CLARICE IGLESIA (REQUERENTE)

VITOR DAMIAO DA SILVA (REQUERENTE)

CLARICE PINHEIRO DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

CLEUZA FONSECA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos (id n. 11311751) e da 

manifestação do Id. n. 13267179, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023850-04.2016.8.11.0041

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:

THAIS CRISTINA NERY BORGES (EXECUTADO)

AUTO POSTO M J LTDA - EPP (EXECUTADO)

VITOR ROBSON DE PAULA BORGES (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000625-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOURADO FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO OAB - MT0009887 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (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 

1000625-18.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materias ajuizada por Maria Dourado de França em 

desfavor de Eneregisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. 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, 24 de fevereiro 

de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1023869-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA JUNG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE JOHANNA LUYTEN (RÉU)

CLEVERSON DALEFFE (RÉU)

JOSE LEONARDO DE CASTRO CARNEIRO (RÉU)

CLAUDINEI DALEFFE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023869-73.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Infração Contratual e Falta de 

Pagamento de Aluguéis e Encargos Locatícios com Pedido de Rescisão 

Contratual ajuizado por Renata Jung em desfavor de Cleverson Daleffe, 

Claudinei Daleffe e José Leonardo de Castro Carneiro. A parte autora se 

manifestou no ID nº 9698837, informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo e 

sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 9698837, 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, 07 de novembro de 2017. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013148-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO STABILE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA OAB - SP390419 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SESTI (RÉU)

GISELE JUNQUEIRA DE PADUA SESTI ZAROUR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013148-28.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Aluguéis em que Evandro Stabile requer, entre outros pedidos, a 

concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com fulcro no artigo 

art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, 

de que não está em condições de pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” A 

respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual sobre a 

concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 

- Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, prevista 

na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial 

sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se 

enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise 

dos autos e em consulta aos portais de transparência, não restou 

demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser 

impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Todavia, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000900-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016627-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FRANCISCA DA SILVA (AUTOR)

A. F. D. S. (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)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1026808-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIAVAN DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão de decurso de 

prazo, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1059341 Nr: 50682-28.2015.811.0041

 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: TALITA MACKELLY SILVA AMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/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 requerente para dar 

andamento ao processo, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003816 Nr: 25019-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA NOGUEIRA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-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.: 988085 Nr: 17724-86.2015.811.0041

 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: ESPOLIO DE FRANCISCO GREGORIO DA SILVA, NABIL 

FARES GREGÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES VASCONCELOS, MARIA 

HELENA RONDON LUZ, MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Milton Vizini Corrêa 

Júnior - OAB/MT 3076 - OAB:, Dr.ª Carina Petrelli Corrêa Almeida - 

OAB/MT 18.050 - OAB:, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126479 Nr: 21491-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO ALENCAR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 138/140.

Outrossim, considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 149 , 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977417 Nr: 12760-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. DIAS & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida 

Engeglobal Construções LTDA para regularizar sua situação processual, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1155421 Nr: 34099-31.2016.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 9 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004650 Nr: 25387-86.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFICIO IPANEMA, FABIANA DE SOUZA 

MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO DA SILVA, WOLNEY 

LEITE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - OAB:, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em dez dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pelas requeridas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1222683 Nr: 12400-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI & LD COMMODITIES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANGELO FOLADOR, IVANI SUSRINA 

FOLADOR, BANCO DO BRASIL S/A, GERMINA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS RIGODANGO - 

OAB:225.427/SP, EZIQUIELA WINDBERG - OAB:67.878/RS, PAULO 

ROMAS GODINHO - OAB:18.206/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT- 6.005A, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 20.627/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em dez dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pelas requeridas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977417 Nr: 12760-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. DIAS & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora feito pela exequente às fls. 106/109, 

consoante se infere dos documentos acostados.

Expeça-se ofício para a penhora no rosto dos autos de nº 

30472-53.2015.811.0041 (cód. nº 1016760) em tramite perante a 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, até o limite 

de R$ 77.822,80 (setenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta 

centavos).

Outrossim, defiro o pedido de fls. 98/100 e determino a expedição de ofício 

para o SICREDI, BANCOOB e SICOOB, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe a esse juízo a existência de saldo passível de penhora em 

nome das executadas Engeglobal Construções Ltda. (CNPJ nº 

14.940.563/0001-74) e Consórcio Barra do Pari (CNPJ nº 

16.930.602/0001-88).

Determino a Sra. Gestora que, após a chegada das informações acima 

solicitadas, impeça o acesso de terceiros a elas, haja vista que se trata de 

documento sigiloso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995500 Nr: 21214-19.2015.811.0041

 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: A. R. CORTEZ & CIA LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019753-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR AUGUSTO FALCA MIGUEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010834-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial, intime-se a 

requerida para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprovar nos 

autos o cumprimento das determinações da decisão que concedeu a tutela 

de urgência, uma vez que há noticia nos autos de descumprimento da 

mesma, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias. Indefiro o pedido de decretação da 

revelia e julgamento antecipado da lide, uma vez que o prazo para a 

apresentação de contestação se inicia após a realização da audiência de 

conciliação, conforme art. 335, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007655-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOGIVAL BARBOSA 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: 1007655-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram regularmente recolhidas. 

Recebo a emenda a inicial IDs: 13240783, 13240833, 13240850, 

13240857, 13240867, 13525682 e 13525705. Cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato 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-o, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Observando-se o comprovante de diligência contido 

nos IDs: 13240850 e 13240857. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. 
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CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID CANABARRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000190-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: DAVID CANABARRO Vistos... Constato no site do TJMT 

que as custas foram devidamente recolhidas. No despacho de ID 

13171709 foi determinado que a autora emendasse a inicial acostando aos 

autos documento que comprovasse a constituição em mora da parte 

adversa e novo instrumento procuratório. Ao se manifestar nos IDs 

13171708, 13171709 e 13171710 somente fez constar que foi realizada 

tentativa de notificação extrajudicial via correios e que esta restou 

negativa, contudo não acostou aos autos o aviso de recebimento, 

tornando impossível a comprovação da frustração da tentativa de 

notificação pessoal da parte adversa, portanto recebo a emenda somente 

no que tange a juntada de procuração. Desta feita, intimo novamente a 

autora para, no prazo improrrogável de 15 dias, acostar aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte adversa 

e/ou as notificações com AR devolvido, sob pena de extinção. Saliento 

que pedidos protelatórios e/ou de dilação de prazo de não serão 

conhecidos/deferidos. Não cumprido, certificado, concluso para extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008435-10.2018.8.11.0041

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:

JUVENAL JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008435-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUVENAL JOSE DOS 

SANTOS Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 13193625, 

13193635, 13193641 e 13193645. Compulsando os autos, constato que 

na emenda retro mencionada o autor atualizou o valor da causa e 

promoveu ao recolhimento das taxas e custas remanescentes, no que 

tange a comprovação de constituição em mora da parte adversa o autor 

requereu dilação de prazo de 30 dias, contudo tal prazo já se findou e até 

a presente data ainda tal documento ainda não foi juntado. Desta feita, 

intimo a instituição financeira para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, 

acostando aos autos documento que comprove a devida constituição em 

mora da parte adversa, sob pena de extinção. Observando-se o contido 

no despacho de ID 12732261 em relação ao bairro do endereço contratual, 

bem como os contatos telefônicos constantes no mesmo. Saliento que 

pedidos de dilação de prazo e/ou protelatórios não serão 

conhecidos/deferidos. Não cumprido, certificado, concluso para extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008781-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCUS DAMASCENO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008781-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO MARCUS 

DAMASCENO DA COSTA Vistos... Constato no site do TJMT que as 

custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 

13154483 e 13154505. Na emenda retro mencionada o autor cumpriu em 

parte o comando judicial do despacho de ID 12707771, já que acostou aos 

autos planilha de débitos, porém no que tange a comprovação de 

constituição em mora da parte adversa requereu dilação de prazo de 60 

dias, a qual indefiro. Desta feita, considerando que não houve 

comprovação de constituição em mora da parte adversa, intimo o autor 

para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, regularizando tal situação 

fática, sob pena de extinção. Saliento que pedidos de dilação de prazo 

e/ou protelatórios não serão conhecidos/deferidos. Não cumprido, 

certificado, concluso para extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007775-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UEVERSON BATISTA GUMS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007775-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: UEVERSON BATISTA GUMS Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. 

Não conheço da emenda de ID 12852775, já que não atende ao comando 

judicial. Desta feita, considerando que a jurisprudência pátria tem se 

firmado no sentido de que em casos como este "réu ausente" ainda não 

houve a frustração das tentativas de notificação pessoal da parte 

adversa, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, 

acostando aos autos documento que comprove a devida constituição em 

mora da parte adversa, sob pena de extinção. Nesse sentido a 

jurisprudência do TJMT: TJMT - E M E N T A 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 CONHECIDO E 

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. (APELAÇÃO Nº 54945/2017 - 

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Faço constar que 

pedidos protelatórios e/ou de dilação de prazo não serão conhecidos e 

ensejarão a aplicação da multa do artigo 77 do CPC. Não cumprido, 

certificado, concluso para extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022943-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022943-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FRANCISCO 

CESAR SILVA DE MORAES Vistos. Intimo o autor para solver as custas de 

distribuição, sob pena de devolução, no prazo de 15 dias. Da análise dos 

autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no prazo acima 

instruir corretamente a missiva, da cópia integral do instrumento contratual 

que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, 

III e IV do CPC. Deverá ainda promover ao depósito de diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde 

que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Em 

caso de inércia do exequente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC. CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia da deprecada 

de mandado. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034216-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARTHOLOMEO MOREIRA (RÉU)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (RÉU)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034216-68.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, 

BARTHOLOMEO MOREIRA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA, CARLA 

JULIANA FERREIRA DA SILVA Vistos. Constato no site do TJMT que as 

custas foram devidamente recolhidas. Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 10676343. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034546-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO KOSBY FLOOR (RÉU)

T. M. FLOOR - ME (RÉU)

THAYS MALDONADO FLOOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034546-65.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: T. M. FLOOR - ME, THAYS MALDONADO FLOOR, JOSE INACIO 

KOSBY FLOOR Vistos. Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Outrossim, intimo a parte requerente para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 

701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035265-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME (RÉU)

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO (RÉU)

RENATO CAETANO DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035265-47.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME, JOAO CAETANO DO 

NASCIMENTO, RENATO CAETANO DO NASCIMENTO Vistos. Constato no 

site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Os 

documentos ID.10781604, 10919978, 10919994,10920025, 10920047, 

10920062, 10920079, 10920089, 10920106, 10920128 e 10920137, foram 

juntados de forma minimizada o que impede a análise de seu conteúdo, 

portanto, concedo o prazo de 15 dias, para juntada de forma correta, sob 

pena de indeferimento da inicial. Outrossim, intimo para no mesmo prazo 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 

701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000507-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGEN COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - 

EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000507-08.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: MARGEN COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS 

LTDA - EPP Vistos. Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Recebo a emenda à inicial de ID: 13613919. 

Outrossim, intimo a parte requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 

701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002885-34.2018.8.11.0041

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:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002885-34.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA Vistos. Constato no site do TJMT 

que as custas foram devidamente recolhidas. Conforme o disposto no art. 

701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 
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Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Observe-se o comprovante de 

pagamento de diligência de Id 12677216. 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”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003346-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

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:

SERGIO CANTARELLA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003346-06.2018.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: SERGIO CANTARELLA Vistos. Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Da análise dos autos, 

observo que a instituição financeira apresentou apenas extratos da conta 

corrente do requerido, com a intenção de comprovar o valor devido pelo 

mesmo. Assim, faculto à parte autora o prazo de quinze dias para 

emendar a inicial, apresentando planilha que demonstre de maneira 

precisa a evolução do débito. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023798-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAYRA SILVA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023798-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOMAYRA SILVA NEVES Vistos etc... 

Constato no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOMAYRA SILVA NEVES, ambos qualificados 

nos autos. A presente ação foi julgada procedente ante o reconhecimento 

da procedência do pedido, conforme sentença de Id: 12427149, 

encontrando-se pendente apenas o levantamento de alvará judicial em 

favor do Banco. Quanto à expedição de Alvará Judicial, dispõe o 

Provimento nº 68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o 

fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação. Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente 

realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido 

para interposição de eventual recurso. Assim, intimo a requerida, via DJE 

para manifestar acerca do pedido de levantamento do alvará pela 

instituição financeira, salientando que seu silêncio redundará em anuência 

ao pleito. Após, concluso para expedição do necessário Alvará Judicial, 

conforme dados bancários indicados na petição de Id: 12555731 e demais 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de julho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025011-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARIANO MOLIN (REQUERIDO)

MILTON MARIO MOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025011-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: RICARDO MARIANO MOLIN, MILTON 

MARIO MOLIN Vistos etc... Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Conforme se observa do pleito ID.13875431 o 

autor não encontrou os demais bens, pretendendo a citação para 

consolidação daquele já recuperado. Assim, expeçam-se mandados de 

citação, a serem cumpridos nos seguintes endereços: - Rua Dezesseis, 

Nº 315, Bairro Boa Esperança, nesta cidade (para citação do requerido 

Ricardo Mariano), - Rua Buenos Aires, Nº 39, Quadra 01, Apto 401, Bairro 

Jardim das Américas, nesta cidade (para citação do requerido Milton 

Mário). Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de julho 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007753-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007753-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: ERONILSON BIAVA Vistos... Constato no site 

do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda 

a inicial IDs: 13268025, 13268081, 13268085, 13525901 e 13525905. 

Cite-se o executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a 

possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 

30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, 

poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Observando-se o comprovante de 

diligência contido no ID 13268081. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007946-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERNANDES 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: 1007946-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

FERNANDES DA SILVA Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 13418635, 

13418636 e 13418637. Compulsando os autos, verifico que o autor 

cumpriu parcialmente a determinação contida no despacho de ID 

13002153, uma vez que não recolheu /apresentou a guia referente as 

taxas e custas judiciais. Desta feita, concedo ao autor novo prazo 

improrrogável de 15 dias, para que este regularize a situação fática 

descrita anteriormente, sob pena de extinção do feito. Saliento que 

pedidos de dilação de prazo e/ou protelatórios não serão 

conhecidos/deferidos e darão azo a aplicação da multa do art.77do CPC. 

Transcorrido o prazo, não cumprido, certificado, concluso para extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008379-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES 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: 1008379-74.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EXECUTADO: JOAO RODRIGUES DA 

SILVA Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 13389842, 

13389845, 13389846 e 13389848. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 

do CPC. Conste no mandado a possibilidade do executado reconhecer a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13389846. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, 

no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010788-23.2018.8.11.0041

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:

ELLYN TIRLONI PIASSA (EXECUTADO)

CEZAR ROBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010788-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: ELLYN TIRLONI PIASSA, ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR, 

CEZAR ROBERTO TIRLONI Vistos... Constato no site do TJMT que as 

custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 

13325441, 13325468, 13325473, 13325480, 13325489 e 13325495. 

Cite-se a executada Ellyn, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato 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. No que tange os 

executados Elso e Cezar, expeça-se Carta Precatória à Comarca de 

Tapurah/MT, com prazo de 120 dias, com a finalidade de citação e 

penhora, sendo que os executados deverão pagar o débito em 03 (três) 

dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido 

da segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora da Fazenda 

Nossa Senhora Aparecida mat.4897 do CRI de Tapurah e demais atos 

expropriatórios. Ato contínuo, saliento que o envio da missiva se dará via 

Malote Digital, devendo, para tanto, o Banco exequente efetuar ao 

recolhimento das custas necessárias à distribuição (www.tjmt.jus.br), 

bem como comprovar o seu pagamento, no prazo de 15 dias, com a guia 

do Meirinho devidamente recolhida. Conste no mandado a possibilidade de 

os executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Observando-se o comprovante de 

diligência contido nos IDs: 13325480 e 13325495. 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, 30 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796957 Nr: 3322-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO TEMPO MOTO PEÇAS LTDA, VALDEIR 

ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foram realizadas as pesquisas pertinentes aos autos, todavia, sobejaram 

infrutíferas, incluindo o desbloqueio do valor ínfimo de R$136,00 (fls. 85).

Posto isso, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados , 

INDEFIRO o requerimento de fls. 103/104 e MANTENHO a SUSPENSÃO do 

presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil.

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
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 Cod. Proc.: 1069782 Nr: 55299-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CONCEIÇÃO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-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. 65.

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.: 777388 Nr: 30749-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME, 

ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco S/A 

em face de Alfa Móveis para Escritório Ltda ME e Antônio Emílio de Arruda, 

todos qualificados nos autos.

Apesar da admoestação de fls. 57 o Banco requereu a expedição de 

mandado de penhora e avaliação quanto ao bem imóvel (matrícula nº 

69.741 – 2º Serviço Notarial de Cuiabá/MT), bem como requereu que o 

Senhor Oficial promovesse à certificação de que se trata de bem de 

família, conforme se vê às fls. 59.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, todavia, deverá o Senhor 

Oficial certificar-se que o referido bem não se trata de bem de família ante 

de dar prosseguimento às averbações e demais atos.

Após, com a juntada da certidão, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 169203 Nr: 18698-12.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDGAR ANDRADE BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O executado foi citado às fls. 175 vº.O exequente pugnou 

pela tentativa de localização de ativos financeiros do executado, através 

do BACENJUD às fls. 177(...)Com efeito, considerando que a busca de 

ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou 

valores ínfimos (R$ 0,03), procedo ao desbloqueio do referido valor.No 

mais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado(...)Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste 

acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis 

de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o 

prazo e, não havendo manifestação do exequente no que tange as 

pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido 

artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095024 Nr: 8400-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELCO CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 Vistos etc...O executado foi citado às fls. 40.O exequente pugnou pela 

tentativa de localização de ativos financeiros do executado(...)Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 140,45), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.No mais, procedo, ainda, pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXV). Com efeito, intimo a exequente 

para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, 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 DA EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068909 Nr: 54940-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LOPES BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O executado foi citado às fls. 41.A exequente pugnou pela 

tentativa de localização de ativos financeiros do executado, através do 

BACENJUD às fls. 52(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos 

financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores 

ínfimos (R$ 1,60), procedo ao desbloqueio do referido valor.No mais, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do executado(...)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV). Com efeito, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação da exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 
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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 DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891686 Nr: 24344-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA, MAURÍCIO LUCIO NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANTI REPRESENTAÇÕES LTDA, CÉSAR 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Os executados foram citados às fls. 41.A exequente pugnou 

pela tentativa de localização de ativos financeiros dos executados, 

através do BACENJUD às fls. 56(...)Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou inexitoso.No mais, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens dos executados(...)(Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV). Com efeito, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação da exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, defiro o pleito de fls. 56 e, 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 DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095062 Nr: 8419-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE FREIRE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Da análise dos autos vê-se que a executada ainda não foi 

citada.Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos ao 

endereço da exordial, confirmado pelo sistema Infojud.Com efeito, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)O exequente pugnou pela 

tentativa de localização de ativos financeiros da executada, através do 

BACENJUD às fls. 79(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos 

financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores 

ínfimos (R$ 10,84), procedo ao desbloqueio do referido valor.No 

mais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

executada(...)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 que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945385 Nr: 57635-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ PAES BELARMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Da análise dos autos vê-se que o executado não foi 

citado.Desta feita, ante o teor da certidão de fls. 57 expeça-se mandado 

de citação e demais atos ao endereço do mandado de fls. 56, ressaltando 

que a citação poderá ser procedida por hora certa, em observação ao que 

dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.Com efeito, intimo a exequente para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ(...)A exequente pugnou pela tentativa de localização de 

ativos financeiros do executado, através do BACENJUD às fls. 59(...)Com 

efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,18), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.No mais(...)vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do executado(...)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV). Com efeito, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação da exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, 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 DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 436801 Nr: 15012-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 107 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.No mais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do executado(...)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 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 do feito por manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou 
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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.: 751278 Nr: 3025-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEC MONT SERVIÇOS TÉCNICOS E 

MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 107 foi determinada a intimação da devedora revel para efetuar 

o pagamento da condenação dos honorários sucumbenciais, porém, esta 

mudou-se de seu endereço.Assim, às fls. 114/115 o credor pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome da devedora(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou inexitoso.No mais(...)vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da devedora 

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 da devedora(...)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 arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, 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 CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 146680 Nr: 2058-31.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GABRIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 80/81 o credor pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor(...)Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.No mais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do devedor 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 devedor(...)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 arquivamento do feito.Decorrido o 

prazo e, não havendo manifestação do credor no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a 

presente ação com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso 

de arquivamento, 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 CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773044 Nr: 26174-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SUELI VALLEJOS HOLLAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 39/40, haja vista que já se esgotaram todas as 

pesquisas de bens em nome da devedora.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

acerca das pesquisas de fls. 29/32, ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, sob pena de extinção do feito 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813335 Nr: 19812-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O P DE MIRANDA, OLESIO PIAZER DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 65, e procedo a pesquisa dos atuais endereços dos 

executados por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

quanto ao executado pessoa física (extratos em anexo).

Desta feita, expeça-se carta precatória com prazo de 120 dias, para 

citação do executado, a ser cumprida no endereço: Avenida Calogeras, 

Nº 780, Centro, Campo Grande-MS, CEP 79004-380.

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.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens das devedoras 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 

exequente.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 817599 Nr: 24028-72.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CAMILA MARTINS GARCIA, DELCI 

MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:OAB/SC 9.755, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 Vistos etc.

Em que pese o teor da sentença prolatada nos autos código 967881 

(cópia de fls. 68/75), por verificar, nos andamentos processuais lançados 

no sítio do Egrégio TJMT, que foi provido o recurso interposto pela ora ré 

neste feito, com a declaração de inexistência do débito, converto o 

julgamento em diligência e determino a SUSPENSÃO do curso desta ação 

até o trânsito em julgado do feito em comento.

Com o retorno dos autos código 967881, proceda a conclusão deste 

caderno processual para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 718598 Nr: 14499-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DIESEL CAMINHOES LTDA ME, SUMAYA 

VILAS BOAS HUSSEIM, PEDRO AMILTON PASSARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 51 e, procedo a pesquisa de endereços por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito em localizar os endereços 

dos executados pessoas físicas (extratos em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido 

no endereço: Rua 02, Nº 22 e 23, Condomínio JK, Bairro Santa Cruz II, CEP 

78077-120, nesta cidade.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, 

a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais 

com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito 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 ao sítio do 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751100 Nr: 2847-49.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 53, e procedo a pesquisa do atual 

endereço da executada por meio do sistema Infojud, ocasião em que 

obtive o mesmo endereço da exordial, já diligenciado sem êxito às fls. 53 

(extrato em anexo).

Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, 

a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais 

com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 774589 Nr: 27802-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAKAR VEÍCULOS LTDA - ME, CHARLES 

VELASCO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores 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 dos executados 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783505 Nr: 37224-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A DE CÉDITO 

FINANCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de liquidação/cumprimento de sentença.
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A contadoria do Juízo aduz que o valor correto do débito perfaz a quantia 

de R$ 376,26 (posição em 29 de maio de 2018) e que o excesso perfaz o 

montante de R$1.270,71.

As partes concordaram com o laudo, conforme se vê às fls. 205 e 206, 

ocasião em que o exequente Jean apresentou seus dados bancários.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, ante o depósito de fls. 189, bem como o excesso 

encontrado por meio dos cálculos de fls. 201/202, intimo a instituição 

financeira para que informe seus dados bancários, no prazo de 15 dias, 

para o posterior levantamento do montante pago à maior.

Ademais, ante a concordância do exequente quanto à alegação de 

excesso de execução, não resta a este Juízo senão acolher parcialmente 

a impugnação ofertada às fls. 186/188.

Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 201/202 e, em face das 

considerações precedentemente feitas, reconheço excesso do valor 

apontado no cumprimento de sentença quanto no montante de R$1.270,71 

(o remanescente deverá ser liberado em favor do exequente Jean) e, 

consequentemente, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente ação em 

fase de cumprimento de sentença.

Ademais, 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 as partes por meio de seus patronos, via DJE, para que se 

manifestem em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Sem prejuízo, intimo a causídica Rute para que traga aos autos a 

necessária procuração com poderes para receber e dar quitação e/ou 

levantar alvará, no prazo de 15 dias.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1050127 Nr: 46486-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): MARIA LUIZA BARROSO DA SILVA

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

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

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Vê-se dos autos que a executada foi citada às fls. 85.Em 

relação à petição de fls. 138/139, defiro apenas o item “a”, ressaltando 

que a pesquisa pleiteada no item “c” já foi efetuada às fls. 139 sem êxito, e 

que as demais devem ser providenciadas pela parte interessada.Desta 

feita, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens da devedora 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 da credora.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio da ANOREG (extrato em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

executada(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXV). Com efeito, intimo a exequente 

para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, 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 DA EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389474 Nr: 24825-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA, JOMAR JOSÉ SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 54, haja vista que os executados 

foram devidamente citados na Comarca de Guarantã do Norte como se vê 

na certidão de fls. 43 vº.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores 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 dos executados 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.: 1007306 Nr: 26493-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DANTAS PINHEIRO

 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:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 148/149

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. 

148/149 dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 782434 Nr: 36075-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA TURQUETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES 

FERRAZ - OAB:5.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Intimação da parte requerida para manifestar-se, conforme a decisão de 

fls. 84, § penúltimo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 870555 Nr: 10495-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ LTDA, WALBER SANTOS PIO 

CODEÇO, RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 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:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 102/104.

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.102/104, dando regular andamento ao feito, 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.: 990074 Nr: 18546-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIEL FERNANDO OLIVEIRA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos planilha atualizada, assim como requerer o que de direito em igual 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 964100 Nr: 6555-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIEL FERNANDO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:10291-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos planilha atualizada, assim como requerer o que de direito em igual 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 101060 Nr: 14907-06.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO REAL ABN AMRO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5.291, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Intimação da parte Requerida Geoterra, no prazo de 15(quinze)dias, para 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 392688 Nr: 28059-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORSIST LTDA ME, ODENILDO DE SÁ TELES, 

ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA

 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 OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088871 Nr: 5632-42.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROCHA DA SILVA, LEANDRO 

ROCHA DA SILVA, FRANCISCA DA ASSUNÇÃO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 58.

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.
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 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. 58, 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.: 10348 Nr: 10913-72.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, Agro-Industrial 

Rio Portela Ltda, LUIZ CARLOS TICIANELLI, ESPÓLIO DE SERAFIM 

ADALBERTO TICIANELI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CORREA BEZERRA - 

OAB:8670/MT, Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP, ROGÉRIO 

PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7.979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 Intimação das partes Requerentes para contrarrazoar os Embargos de 

Declaração no Prazo Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814758 Nr: 21216-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTINEI ARAÚJO DA SILVA

 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. 64.

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 e retirar o edital de citação expedido às fls. 64, 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.: 957708 Nr: 3878-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BANCO DA AMAZONIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a publicação do edital em jornal local de grande circulação, 

trazendo aos autos a via original ou mesmo a íntegra da folha em que fora 

publicado, uma vez que o documento apresentado à fl. 90-verso não é 

válido, por se tratar de “montagem”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 901714 Nr: 31104-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI QUARESMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIADA COSTA - 

OAB:13791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:SP 

291.479-A

 Intimação da parte Autora para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 124 § último.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006876-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CRISTINA GONCALVES JARDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006876-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: FLAVIA CRISTINA GONCALVES 

JARDIM Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

regularmente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 12577279, 

12577294, 12577297, 12577301, 12577303 e 12577305. 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 PRISMA, placa: NIZ-0391 (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 - 
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MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs: 12577303 e 

12577305. 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 

presenta 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, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006279-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLEBER PEREIRA PRIMO Vistos... Constato no site do TJMT 

que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial 

IDs: 12823380, 12823393, 12823395 e 12823400. 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 

PUNTO, placa: NPP-8616 (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 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 12823395. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN. 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, 27 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001355-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WALDEMIR OLIVEIRA ALVES Vistos... Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a 

inicial IDs: 12860215, 12860241 e 12860352. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

RENAULT LOGAN, placa: OBQ-9105 (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 11476767. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009975-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: BEATRIZ REDECILLA ESPINOSA Vistos... Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a 

inicial IDs: 12973389, 12973391, 12973392, 13109910, 13109945 e 

13109948. 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: OPW-0764 (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 12973392. 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021472-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021472-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: JULIANA NUNES DE ARRUDA Vistos... Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Compulsando os 

autos, verifico que na petição de ID 14518785 aduz a advogada da 

requerida de que tramita perante o juízo da 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário uma ação revisional de contrato bancário com 

ressarcimento de valores pagos indevidos e reparação por danos morais 

e materiais, a qual trata do contrato de empréstimo referente ao veiculo 

objeto desta lide, requerendo o envio e conexão ao processo de nº 

1018356-90.2018.8.11.0041. Desta feita, mister se faz averiguar a 

conexão, que se dá diante de a identidade de causa de pedir, já que 

discutidas em ambas a mesma relação jurídica, sendo de interesse público 

o trâmite em conjunto, com fito de evitar a prolação de decisões 

conflitantes. A referida ação revisional foi distribuída em 26 de junho de 

2018, enquanto a presente ação foi distribuída em 17 de julho de 2018. 

Desta feita, na forma do artigo 59, que determina, independente da 

Comarca em que distribuído o processo, que “O registro ou a distribuição 

da petição inicial torna prevento o juízo”, declino minha competência e 

determino a remessa deste feito à 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Comarca. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014039-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

HINGRIDY DA SILVA 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: 

1014039-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: HINGRIDY DA SILVA FREITAS (Certifico que, após consulta 

ao site do TJMT, verifiquei que a guia juntada na emenda referente as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo) Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 13531600, 13531621 e 13531623. 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 CHEVROLET 

ZAFIRA, placa: DML-9858 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pedido de inserção de bloqueio de circulação do veiculo 

objeto desta ação via 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, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011496-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RENATO 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: 

1011496-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: KLEBER RENATO DE OLIVEIRA 

(Certifico que, após consulta ao site do TJMT, verifiquei que as guias 

referentes as custas iniciais e diligência foram recolhidas.) Vistos... 

Recebo a emenda a inicial IDs: 13878493 e 13878684. 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 
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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 FAN, placa: QBY-9763 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada da comarca em que os bens 

forem apreendidos, 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 13082495. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios 

ao DETRAN e a Secretaria de Estado de Fazenda, bem como o pedido 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, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007154-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LOPES DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007154-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MARCOS LOPES DOMINGUES Vistos... Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a 

inicial IDs: 13253690, 13253719 e 13253733. 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 FAN, placa: QCB-5316 (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 
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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 13253733. 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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038822-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (RÉU)

EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA (RÉU)

R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (RÉU)

POSTO 10 LIMITADA (RÉU)

CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

RAMSES VICTOR CASTOLDI (RÉU)

RENAN CASTOLDI (RÉU)

MARLI ISABEL TIECHER (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038822-42.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

POSTO 10 LIMITADA, CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA, EMPRESA DE 

TRANSPORTES CASTOLDI LTDA, R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

S.A., MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., RAMSES VICTOR 

CASTOLDI, RENAN CASTOLDI, MARLI ISABEL TIECHER Vistos etc... 

Objetiva o autor por meio desta ação o recebimento de R$ 199.651,82 em 

decorrência da inadimplência dos requeridos em relação ao contrato nº 

420.500.937. Ante a pública e notória recuperação judicial das empresas 

requeridas, o requerente foi intimado no despacho de Id: 11392963 para 

informar se o crédito que pretende receber já se encontra habilitado no 

juízo recuperacional. Ao se manifestar por meio da petição de Id: 

12517506 o autor admite que a cédula de crédito bancário objeto da ação 

encontra-se habilitada nos autos da recuperação judicial ajuizada pelo 

Grupo Castoldi. Pois bem. É evidente que a finalidade da recuperação 

judicial é que a Empresa promova a sua reorganização e obtenha o fôlego 

necessário para se reerguer, todavia, ao ver deste Magistrado, se a 

presente ação (monitória) continuasse neste Juízo Especializado, a 

devedora poderia ver frustrado os objetivos da recuperação judicial (em 

trâmite no Juízo Universal), em prejuízo, em última análise, da comunhão 

dos credores. Ademais, considerando-se que o colendo Superior Tribunal 

de Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que 

compete ao Juízo universal da recuperação judicial/falimentar decidir 

sobre atos executivos ou constritivos dos bens de sociedade em 

recuperação e/ou falência e, com o fito de evitar eventuais tumultos e 

confusão processual a declinação da competência é a medida que se 

impõe. Vejamos a mais abalizada jurisprudência pátria sobre o assunto: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CREDOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

DEVEDORA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE 

OBSTADA, EXPRESSAMENTE, A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS 

IMÓVEIS EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO 

DA REINTEGRAÇÃO, SOB PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. A Lei nº. 9.514/97, diploma que, dentre outras providências, 

instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, garante ao credor fiduciário 

o direito de ser imitido na posse do bem, inclusive liminarmente, 

assegurando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do 

imóvel. 2. Entretanto, encontrando-se a devedora fiduciária em 

recuperação judicial, e havendo expressa decisão proferida no Juízo em 

que se processa a recuperação, impedindo a consolidação dos bens 

imóveis gravados com alienação fiduciária, nas mãos da instituição 

financeira credora, impõe-se a cassação da decisão concessiva da 

liminar de reintegração de posse alusiva aos bens, sob pena de tumulto e 

confusão processual. 3. Malgrado a norma do parágrafo 3º do artigo 49 

da Lei nº. 11.101/05 excepcione da recuperação judicial os credores 

titulares da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis, revela-se 

descabida a concessão de medida liminar de reintegração de posse que 

inviabiliza o exercício das atividades da empresa e frustra, por completo, a 

recuperação judicial que lhe foi concedida, notadamente se deferida 

dentro do prazo de suspensão a que alude a norma do §4º do artigo 6º do 

referido diploma. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme 

entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal 

da recuperação judicial decidir sobre atos executivos ou constritivos dos 

bens de sociedade em recuperação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0637.17.002027-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 

09/03/2018) TJMT. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR 

CESSÃO FIDUCIÁRIA - JUÍZO ACERCA DA ESSECIABILIDADE OU NÃO DO 

BEM, ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - CONFLITO PROCEDENTE. A competência do juízo da 

Recuperação Judicial se dá pela atração de todas as causas conexas 

capazes de atingir o patrimônio da recuperanda, ainda que versem sobre 
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créditos extraconcursais, pois o exame da essencialidade ou não do bem 

ao funcionamento da empresa deve ser feito pelo juízo que reúne todas as 

informações sobe a real situação dos bens da empresa. Esta foi a 

orientação jurídica traçada pelo STJ no julgamento do Edcl nos Edcl no CC 

1 2 8 . 6 1 8 / M T .  R e l a t o r  M i n i s t r o  L u i s  F e l i p e  S a l o m ã o . 

(RAI.n.1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE - ATOS 

EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA - COMPETÊNCIA - 

JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno 

processual que a matéria trazida no recurso não foi apreciada 

anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade. 

Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se processa a 

recuperação judicial, a competência para exercer o controle sobre atos 

executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE Deferido o processamento do pedido de recuperação 

judicial, ficam suspensas, ressalvadas as hipóteses legais, as ações e 

execuções ajuizadas em desfavor do devedor, permanecendo os 

respectivos autos em processamento perante o Juízo para o qual foram 

originariamente distribuídos. Inteligência do art. 6º c/c art. 52, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.101/05. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL - A jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do prazo de 

180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 

"consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas 

pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela 

apresentado" (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). - É necessário 

cautela na determinação de constrições. Não devem ser realizados atos 

que excluam parte do patrimônio do devedor, de forma individual, em cada 

uma das execuções promovidas em seu desfavor, sendo competente 

para tanto o juízo falimentar, sob pena de prejudicar a Recuperação 

Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.746341-2/049, 

Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 20/04/0018, publicação da súmula em 23/04/2018) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MASSA FALIDA - 

JUÍZO UNIVERSAL - FALENCIA - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA 

ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - A 

competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo 

conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos 

termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras previstas na Lei nº 

11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o 

interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não 

provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007194-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA PRISCILA DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007194-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KATIA PRISCILA 

DE ALMEIDA OLIVEIRA Vistos... Constato no site do TJMT que as custas 

foram regularmente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 12529860, 

12529901, 12529921, 12529925, 12604230, 12608020, 12608047 e 

12608059. Procedo neste ato a anotação da advogada MARIA LUCILIA 

GOMES no polo ativo da ação. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 12604230, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o 

pedido de baixa de restrição do bem via RENAJUD, bem como a expedição 

de ofício ao SERASA, tendo em vista que inexistem determinações 

judiciais nesse sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007556-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERBENA ANDRADE ARRAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007556-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VERBENA 

ANDRADE ARRAIS Vistos... Constato no site do TJMT que as custas 

foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 12606426, 

12606430 e 12606434. Procedo neste ato a anotação da advogada MARIA 

LUCILIA GOMES no polo ativo da ação. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

quando o autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 12925922, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o 

pedido de baixa de restrição do bem via RENAJUD, bem como a expedição 

de ofício ao SERASA, tendo em vista que inexistem determinações 

judiciais nesse sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028085-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028085-77.2017.8.11.0041. AUTOR: JUNIO MARCOS DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JUNIOR 

MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando o autor que firmaram as partes um contrato de financiamento n. 

0100446904, destinado à aquisição de um veículo Renault Sandero placa 

NUF1428, sendo assumido o pagamento de 48 prestações mensais de R$ 

662,21, das quais quitou 12, contudo, por constatar a abusividade 

praticada pela instituição financeira, pretende a revisão contratual, 

mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a limitação 

dos juros remuneratórios em 12% ao ano e/ou de acordo com a taxa Selic; 

- o afastamento da prática de capitalização de juros e do uso da Tabela 

Price, suscitando a inconstitucionalidade da Medida Provisória que a 

instituiu; - repetição do indébito; - em antecipação de tutela, a autorização 

para consignação da parcela em R$ 351,58 ou pelo valor de face, 

vedação de anotação em cadastros de inadimplentes e a manutenção na 

posse do bem; - a declaração da nulidade de todas as cláusulas abusivas, 

pugnando apenas ao final pela obrigação do réu em explicitar quanto a 

“cláusulas de caráter adesivo, como antecipação de vencimento, TAC, 

TEC” e outras taxas administrativas; - a inversão do ônus da prova; - a 

concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 16.300,00 e acostou os 

documentos Id. 9782302 a 9782401. Na decisão Id. 10082888 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e designada audiência, realizada no Id. 11869804, 

sem êxito na composição entre as partes. O réu foi citado no Id. 12185844 

e em contestação Id. 12217285 afirma que o autor quitou o contrato em 

21/02/2018, com o desconto de R$ 6.000,00 concedido, nada informando 

a respeito nestes autos e aduz que: - está superada a tese de limitação 

constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre 

estipulação; - a capitalização de juros possui respaldo legal; - as taxas e 

tarifas administrativas praticadas possuem autorização legal, sendo 

formulado pedido genérico; - não estão caracterizados os pressupostos 

da responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de 

indenização por danos morais, contudo, no caso de condenação, seja o 

valor fixado mediante a utilização de parâmetros razoáveis; - não se fala 

em repetição do indébito; - não estão presentes os requisitos da tutela 

antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título; - não se aplicam 

as normas consumeristas, tampouco a inversão do ônus da prova; - não 

cabe falar em assistência judiciária; Rechaça o cálculo apresentado, a 

documentação que segue a inicial e, ao final, pleiteia pela improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Impugnação à contestação Id. 12484582, alegando a 

causídica do autor o desconhecimento do acordo noticiado. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de ação ajuizada com fito de 

revisar o contrato de financiamento n. 0100446904, destinado à aquisição 

de um veículo Renault Sandero placa NUF1428, arguindo a parte autora, 

como incontroverso, o valor do débito em R$ 20.603,52 (Id. 9782135 – 

Pág. 13). Há de se ter em vista que, com a contestação, o réu acostou a 

cópia do pedido de desistência no prosseguimento da Busca e Apreensão 

que tramitava na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário sob o nº 

1033570-58.2017.811.0041, extinta mediante a homologação do pedido de 

desistência (Id. 12217528), ao divisar a composição extrajudicial firmada 

diretamente com o autor, ante a expedição do recibo acostado no Id. 

12217496, no qual se infere o valor de R$ 6.000,00, datado de 18/01/2018, 

destinado a quitação das parcelas de 11/06/2017 a 11/07/2020, no total de 

38, quanto ao contrato n. 0100446904. Em que pese os termos da 

manifestação do réu concernente a falta de declaração da composição em 

comento, tem-se que na impugnação Id. 12484582 a autora confirma a 

existência do acordo noticiado, todavia relata que só teve conhecimento 

do fato ao manusear a contestação apresentada neste caderno 

processual, no entanto, esse montante fez parte da proposta do autor na 

audiência de 21/02/2018, para quitação do contrato, firmado pela 

causídica Cassia de Araujo Souza - advogada do autor que na 

impugnação à contestação aduziu que o acordo foi firmado sem sua 

anuência, bem como, que não existiu avença em nenhum dos autos. 

Considerando que, na peça vestibular, a parte autora entendia ser 

incontroverso o débito em R$ 20.603,52, sendo este integralmente quitado 

em R$ 6.000,00, revela-se, mediante proposta do mesmo, inequívoca a 

perda superveniente de objeto, de modo que outra solução não resta 

senão a extinção do curso desta ação. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por 

JUNIOR MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, o que faço com amparo legal no art. 

485, IV, do CPC. Saliento que não se fala em honorários advocatícios, 

tendo em vista que a ação perdeu o objeto diante de acordo extrajudicial. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 

2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009671-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012615-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISE MARIA EPIFANIA SANTIAGO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016287-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016886-24.2018.8.11.0041

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:
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DOUGRAS LUIZ DE ASSIS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder à 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão de 

id: 14428351, bem como providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da busca e apreensão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018947-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIKO OKAGAWA WATASHI (EXECUTADO)

TLT CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CELSO TETSUJI WATASHI (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: 1013714-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CALDERAN (RÉU)

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (RÉU)

TANIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN (RÉU)

PAULO SERGIO DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

MARIA JOSE DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004556-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA TERRES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio on line. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.07.18

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024944-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO TELLES BUENO OAB - RJ034111 (ADVOGADO)

FABIO SILVEIRA JUNIOR OAB - RJ156378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILDES TAVARES ALVES (RÉU)

PAULO ROBERTO ALVES (RÉU)

 

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: 1022420-17.2016.8.11.0041

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:

JOAO BOSCO ESTEVES (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, 09.08.18

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019649-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DIAS MIZAEL OAB - GO18171 (ADVOGADO)

JOAO PESSOA DE SOUZA OAB - GO2294 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. DOS SANTOS PEREIRA - CONSTRUTORA (REQUERIDO)

ROSA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023965-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020312-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN GIMENES DE LIMA OAB - PR45023 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DINALVA SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

JAIRO SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

CLEBIO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da ausência de impugnação de parcelamento da 

sucumbência, autorizo os depósitos como pretendidos pela parte 

executada. Os depósitos deverão ser efetivados mensalmente, caso 

contrário, resultará sem efeito o parcelamento. Caso em que certifique-se 

e conclusos. Faculto ao credor o levantamento dos depósito já efetivados 

e os vindouros. Terminado parcelamento, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034849-79.2017.8.11.0041

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:

AGNALDO DE SOUZA AIZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010853-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038833-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.08.18

Despacho 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de execução possui procedimento próprio onde 

não dispensa atuação do meirinho. Assim, intime-se o autor para no prazo 

legal depositar diligência para cumprir mandado expedido. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028320-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENARIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Já foi efetivado nos autos a tentativa de intimação do 

executado para indicar bens à penhora, não resultando frutífera. Assim, 

intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007979-60.2018.8.11.0041

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:

LUCIA HELENA DE BESSA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-21.2018.8.11.0041

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:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019321-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAM MONTE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022143-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ATHANAGILDO CORREA OAB - SP329750 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIO EDSON PEDRINI (EXECUTADO)

LEVI JOSE PEDRINI (EXECUTADO)

JOSIANE CRISTINA BOTELHO PEDRINI (EXECUTADO)

LAERCIO JOAO PEDRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1037466-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RIBEIRO RODRIGUES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

MATEUS JEFFERY DIAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da manifestação da Defensora Pública, substituo a 

Curadora Especial para Dra. Angelica Anai Angulo - 92184122, intime-a 

para apresentar defesa ao requerido citado por edital como já determinado 

nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023895-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (RÉU)

DAGUANO & CORREA LTDA - ME (RÉU)

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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IZABELA FERREIRA FREIRE (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012948-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021867-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CURVO BORGES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017643-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE BORGES MONTEZUMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA OAB - MT24394/O (ADVOGADO)

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação do ID n. 14472574, considerando 

que o requerido não acostou comprovação de rendimentos atualizado e 

ninguém sobrevive do nada. Assim, cumpra-se como ali definido. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.08.18

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019122-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELMAR DE MORAES VARELLA (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003477-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS VINICIOS COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010536-20.2018.8.11.0041

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:

VALDIR NUNES CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado aos autos, no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015602-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE ELOIZA DE FIGUEIREDO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre Embargos acostado aos autos, e 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010587-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024166-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EMBARGANTE)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EMBARGANTE)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

 

Nota ao Embargado: Deverá o Embargado manifestar sobre os presentes 

embargos, no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031506-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024673-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos conforme id. 14637039, referente a citação do 

executado J. CLARO VENTURA COMÉRCIO EIRELI - ME.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024659-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora proceder a juntada da guia de distribuição da ação 

e seu respectivo comprovante de pagamento, bem como a guia de 

diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003576-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ E N TREVISAN - ME (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)
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Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre o teor do Ofício n. 

1867/2018 expedido pela Comarca Deprecada contido no Malote Digital.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como apresentar o contrato anunciado na inicial onde consta o bem 

ali ditado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora comprovar a complementação do recolhimento da 

guia e sua vinculação ao número único do processo, bem como retificar o 

valor dado a causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019054-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA (RÉU)

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023935-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (RÉU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1012555-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024744-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (EXECUTADO)

VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226326 Nr: 33534-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS GOMES PEREIRA, MARIA 

SELINGARDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISLEY GOMES 

PEREIRA - OAB:8865

 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.: 779652 Nr: 33135-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DANIELLE BUSSIKI CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1026789 Nr: 35239-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO, JOÃO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA, GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 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.: 1079987 Nr: 1499-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L P DOS SANTOS & FILIPIN LTDA, HERNANDO 

PEREIRA DA SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 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.: 1145637 Nr: 29930-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO C TEIXEIRA CALCADOS 

ACESSORIOS, MARCIO CEZAR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 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.: 36297 Nr: 4165-87.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLÓGICO DR. EGAS MONIZ 

LTDA, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS, ESPÓLIO DE PAULO 

BATISTA BARBOSA, TERESINHA IVONE DA CUNHA BARBOSA, JORANI 

BENIRA ASKAR DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO LEITE HAGE, NOÉLIA 

MIRANDA MELO HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1025835 Nr: 34727-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA, TANEA 

COSTA TOKASHIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 363-28.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS - AR CONDICIONADO LTDA, 

ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, RICARDO MOURA DE ARAÚJO, 

LARICIA MELHORANÇA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:1731, 

SALADINO ESGAIB - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para indicar localização dos veículos a serem 

penhorados, como postulado pelo autor. Após, diga este e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 812512 Nr: 19004-63.2013.811.0041

 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: MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO 

- OAB:106600/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que procedem os argumentos dos 

Embargos de Declaração, considerando que tanto a Impugnação da 

sentença como os Embargos de Declaração são tempestivos.

Desta forma, não pode prevalecer a determinação de fl.394, devendo ser 

apreciada a Impugnação apresentada.

Assim, diante do exposto, reconsidero a determinação de fl.394. Mais, 

Sra. Gestora, favor expedir alvará somente após o decurso de prazo de 

recurso quando prolatada sentença. Anote-se.

Mais, considerando que a impugnação baseia-se em Excesso de 

Execução, envie-se os autos ao Contador para apurar o valor da 

condenação.

Após, digam as partes e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 870685 Nr: 10084-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895125 Nr: 26606-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO AMARILIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos, etc.

Designo início da perícia para o dia 22/08/18 às 14 horas.

Proceda-se intimações necessárias e o perito nomeado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 947368 Nr: 58764-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MILANI - MADEREIRA, VILMAR ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para fazer comprovação da guia de diligência, onde pode 

ser extraída do site do TJMT, no prazo legal.

Após, cumpra-se mandado expedido e as razões postas às fls.207/208 

não é razão para substituir o meirinho.

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1172660 Nr: 41147-41.2016.811.0041

 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): VALTER FRANCISCO DE APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos, expeça-se mandado 

de restituição. Não sendo efetivada, deverá o autor proceder o depósito 

do bem nos autos, no prazo legal, conforme Tabela Fipe, a ficar a 

disposição daparte requerida. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184839 Nr: 45445-76.2016.811.0041

 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: TAYNARA RAQUEL PELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:MT/21.975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação da parte embargada RENATO 

FRANCISCO KREMER, postada por 02 (duas) vezes, conforme AR de fls. 

159-v e 161-v, retornou com assinatura de terceiro estranho ao processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184833 Nr: 45441-39.2016.811.0041

 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: VILSON GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação da parte embargada RENATO 

FRANCISCO KREMER, conforme AR de fls. 157-v, retornou com assinatura 

de terceiro estranho ao processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184837 Nr: 45444-91.2016.811.0041

 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: GELCI WILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:MT/21.975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação da parte embargada RENATO 

FRANCISCO KREMER, postada por 03 (três) vezes, conforme AR de fls. 

170-v, 171 e 173-v, retornou com assinatura de terceiro estranho ao 

processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 1184836 Nr: 45443-09.2016.811.0041

 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: IVANILDE ALVES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação da parte embargada RENATO 

FRANCISCO KREMER, postada por 02 (duas) vezes, conforme AR de fls. 

156-v e 158-v, retornou com assinatura de terceiro estranho ao processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 309764 Nr: 17640-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. DA SILVA - ME, JOSÉ NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória desentranhada nos autos e comprovar sua distribuição e 

depósito da diligência no juízo deprecado, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011944-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE VIANA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação, cumprindo determinação anterior. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.08.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010421-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG AMARO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021482-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON REGINALDO RAMIRES (EXECUTADO)

BIKES BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

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, 09.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022344-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SPINELLI SILVA (REQUERIDO)

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. No caso em tela, não houve homologação de acordo, 

apenas reconheceu que as partes fizeram composição amigável, como 

anunciado nos autos. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZIA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO)

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA (RÉU)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (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 rediscutir matéria decidida, não 

aceitando o que foi dirimido deverá ingressar com recurso próprio, pois a 

pretensão dos embargos não é aclarar a sentença, mas sim, alterar aquilo 

que não lhe foi favorável. Assim, cumpra-se a referida em todos seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025020-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE EDUARDA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.08.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1025130-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-lo pobre 

diante da Lei, para isentar ou parcelar as custas. Intime-se a parte autora 

para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018170-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016212-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL TADEU ZAZU (EXECUTADO)

IN DOOR PUB COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020905-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013543-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON GONCALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 
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não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos, expeça-se mandado de restituição. Não sendo efetivado o ato, 

deverá o autor depositar o valor do bem, conforme Tabela Fipe, no prazo 

legal a ficar a disposição da parte requerida. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020186-91.2018.8.11.0041

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:

LAZARO JOSE BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016667-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013182-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA PADILHA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Pedro Costa Padilha Filho, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Revisão Contratual com Pedido 

Liminar, contra Banco Volkswagen S/A, na qual preliminarmente postulou 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegou que as partes 

firmaram uma Cédula de Crédito Bancário (Plano 97302) contida no id. 

13220981 – Pág.1/ Pág. 4, com financiando em 60 parcelas de R$1.044,21 

(Um Mil e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos), mensais, com 

primeiro vencimento em 14/10/2015 e o ultimo em 14/09/2020, sob a taxa 

de juros de 1,72% mensal. Sustentou sobre a necessidade do 

reconhecimento da ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios de 

forma capitalizada, bem como, da taxa administrativa especificada 

(“Despesa do Emitente”), bem como, dos encargos moratórios, uma vez 

que Comissão de Permanência cumulada com outros encargos e em valor 

incerto e futuro a ser unilateralmente fixado pelo requerido. Postulou pela 

condenação da Instituição Financeira em restituir os valores indevidamente 

cobrados, com os acréscimos legais, além de arcar com as despesas do 

processo e honorários de sucumbência. Requereu para que seja 

autorizado, em caráter de Tutela de Urgência, o depósito das parcelas do 

contrato em comento no valor incontroverso de R$728,66 (Setecentos e 

Vinte e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos), ou, alternativamente, no 

seu valor integral de R$1.044,21(Hum Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro 

Reais e Vinte e Um Centavos), bem como, seja determinado ao Banco que 

a mesma se abstenha de incluir o nome da parte requerente nos órgãos 

de restrição ao crédito, e que, seja o requerente mantido na posse do 

bem, até decisão final da presente lide, e concedida a inversão do ônus da 

prova. Pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressaltou sobre a vedação à capitalização mensal de juros, 

determinando-se o recalculo do financiamento, bem como a condenação 

do réu em restituir o indébito, permitindo-se, alternativamente, a 

compensação sobre as prestações vincendas, da mesma maneira, a 

restituição e declaração de nulidade da cobrança de valores a título da 

tarifa “Despesa do Emitente”, no valor de R$275,00 (Duzentos e Setenta e 

Cinco Reais). Requereu a declaração de parcial nulidade da cláusula n.º 5, 

que estabelece a Comissão de Permanência a hipótese de inadimplência, a 

fim de limitá-la à taxa de juros de contrato (1,75%) ao mês, decotando a 

expressão “ou à Taxa de Mercado”, e não cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios, in casu, a multa e os juros 

moratórios. Dispensou a realização de audiência de conciliação, nos 

termos dos arts. 319, VII e 334, §4º, do CPC/2015. Juntou documentos nos 

ids. Num. 13220979 - Pág. 1/Num. 13220992 - Pág. 1. A justiça gratuita não 

foi concedida nos termos da decisão de id. Num. 13342184 - Pág. 1, razão 

pela qual a parte requerente manifestou no id. Num. 13775638 - Pág. 

1/Num. 13775642 - Pág. 7 e juntando documentos para a comprovação do 

referido benefício, o qual fora concedido, na decisão de id. Num. 

13775642 - Pág. 7. A parte requerida apresentou contestação (id. Num. 

13895651 - Pág. 1/Pág.14). Fez uma síntese da inicial e manifestou 
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também pelo desinteresse da realização de audiência de conciliação. 

Sustentou sobre a legalidade dos juros remuneratórios, bem com0, da sua 

capitalização; da comissão de permanência e da cobrança da tarifa de 

cadastro e do IOF. Enfatizou sobre ausência de abusividade no contrato e 

da inviabilidade da sanção de devolução em dobro de valores, e da não 

aplicação da inversão do ônus da prova. Asseverou sobre a insuficiência 

da pretensão de depósito e pugnou pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 13895661 - Pág. 

1/Num. 13895740 - Pág. 1, e no id. Num. 14048795 - Pág. 1 requereu o 

julgamento antecipado da lide. A parte requerente apresentou réplica à 

contestação (id. Num. 14379697 - Pág. 1/Pág.6. Ratificou a tese inicial e 

pugnou pela procedência dos pedidos, e no id. Num. 14379702 - Pág. 

1/Pág.3 chamou o feito a ordem para a apreciação do pedido de inversão 

do ônus. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Revisão Contratual 

com Pedido Liminar, contra Banco Volkswagen S/A. Alegou que as partes 

firmaram uma cédula de Crédito Bancário (Plano 97302), com financiando 

em 60 parcelas de R$1.044,21 (Um Mil e Quarenta e Quatro Reais e Vinte 

e Um Centavos), mensais, com primeiro vencimento em 14/10/2015 e o 

ultimo em 14/09/2020. Sustentou sobre a necessidade do reconhecimento 

da ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, 

bem como da taxa administrativa especificada (“Despesa do Emitente”), 

bem como, dos encargos moratórios, uma vez que Comissão de 

Permanência cumulada com outros encargos. Requereu a restituição de 

valores pagos a maior. Em sede de Tutela de Urgência, requereu o 

depósito das parcelas do contrato em comento no valor incontroverso, ou 

no valor integral constante no contato; que não tenha o seu nome incluído 

nos órgãos de restrição ao crédito, e que, seja mantido na posse do bem. 

Pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão 

do ônus da prova. Requereu a declaração de parcial nulidade da cláusula 

n.º 5, que estabelece a Comissão de Permanência a hipótese de 

inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros de contrato (1,75%). A 

parte requerida sustentou sobre a legalidade dos juros remuneratórios, 

bem como, a sua capitalização; da comissão de permanência e da 

cobrança da tarifa de cadastro e do IOF. Enfatizou sobre ausência de 

abusividade no contrato e da inviabilidade da sanção de devolução em 

dobro de valores, e da não aplicação da inversão do ônus da prova. 

Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Compulsando 

os autos, como as razões explanadas pelas partes denotam que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar quanto ao pedido de chamar o 

feito à ordem quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova. A 

concessão do referido instituto mostra ser dispensável, posto que as 

partes acostaram o contrato discutido na ação, sendo este suficiente para 

dirimir as questões postas na inicial. Analisando a Cédula de Crédito 

Bancário (Plano 97302) contida no id. 13220981 – Pág.1/ Pág. 4, firmado 

pelas partes, constata que ali foram pactuadas taxas de juros pré-fixadas 

em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento 

das partes, onde as partes pactuaram a taxa de 1,72% ao mês e 22,71% 

ao ano, inclusive informado pelo próprio requerente, não merecendo 

reparo. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está 

afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em tela. Por certo 

as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo prevalecer. 

Com relação à capitalização de juros resta evidente avença neste sentido, 

em face dos juros mensais não corresponder aos anuais. Conforme 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 

08.08.2010(REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, 

colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali restou pacificado: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 

vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, como no 

contrato em questão a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal, 

e, inclusive, ali consta expressamente que os juros são capitalizados, ou 

seja, houve previsão da capitalização de juros na forma acima 

determinada, a mesma é totalmente devida. Conclui assim, ser legal a 

cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito inicial, no caso 

deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos 

encargos de inadimplência, as parte pactuaram na cláusula quinta do 

contrato, a incidência de comissão de permanência, pelos dias decorridos 

do atraso, calculada com base nas taxas de juros desta cédula ou à taxa 

de mercado, aos juros de mora de 12% ao ano, calculados ‘pro rata 

tempore’ e a multa contratual – cláusula penal moratória de 2%. Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça é admissível a cobrança de 

comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual 

calculada pela taxa média de mercado apurada pelo BACEN limitada à taxa 

do contrato. Veja: “CONTRATOS BANCÁRIOS – APLICAÇÃO DO CDC – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – I. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, por 

serem expressamente definidas como prestadoras de serviço (Súmula 

297/STJ). II. Nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 deste Superior 

Tribunal de Justiça é possível à cobrança de comissão de permanência, a 

taxas de mercado, conforme esteja contratada entre as partes.” (STJ – 

AGRESP 630957 – RS – 3ª T. – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU 

30.08.2004 – p. 00285). De igual forma, havendo a incidência da comissão 

de permanência quando do inadimplemento, para que não ocorra o bis in 

idem, esta não pode estar cumulada com a correção monetária, com os 

juros remuneratórios, com juros moratórios e com multa contratual (AgRg 

no REsp 712.801/DIREITO e REsp368/NANCY). Assim, em caso de mora 

deverá incidir apenas a comissão de permanência calculada pela taxa 

média de mercado apurada pelo BACEN limitada à taxa do contrato, que é 

de 1,72% ao mês, nos termos da súmula 294 do STJ. Com relação à 

questão da ilegalidade na cobrança da taxa denominada “Despesa do 

Emitente”, somente é indevida quando não avençado e cobrado seu valor, 

o que não ocorreu no caso em tela, pois está expressa no contrato no 

Quadro 4, que dispõe sobre Especificações Gerais do Crédito 

Consolidado, devendo prevalecer. Quanto ao pedido de repetição de 

indébito, entendo indevido, pois, a alteração do contrato foi em relação à 

mora e não existe comprovação que a parte autora pagou tais encargos 

como pactuados e aqui alterados. De outra banda, não persistem os 

argumentos iniciais para obstar a inclusão do nome da autora em bancos 

de dados restritivos, pois em caso de inadimplência é devida a inclusão. 

Assim, a parte autora não cumprindo o contrato como avençado, estará 

sujeita a incidência de seus encargos e a restrição cadastral. A restrição 

cadastral não visa satisfação pessoal do requerido e de forma alguma 

caracteriza ato constrangedor e coercitivo de sua parte. Torna-se 

necessário, evitando-se que o autor contraia novas dívidas, sem 

condições de liquidá-las. Outro aspecto que não persiste é obstar o 

requerido do direito de ação, assegurado pela Carta Maior. Não havendo 

pagamento do débito, poderá o credor buscar seu direito através de ação 

própria, inclusive com retomada do bem dado em garantia, não podendo 

manter o devedor na posse do bem. Por tais fundamentos, necessário se 

faz prevalecer o seguinte: É inoperante o pedido consignatório com 

relação ao valor das parcelas que continuam inalteradas, portanto, 

prejudicada está a pretensão inicial. Aceitar tal depósito acarretaria em 

alterar contrato unilateralmente, quando foi livremente avençado. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente 

Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de 

Processo Civil, tão somente, para aplicar na inadimplência a comissão de 

permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo BACEN 

limitada à taxa do contrato, que é de 1,72% ao mês, nos termos da súmula 

294 do STJ. Permanecem os demais encargos como pactuado por 

entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma pactuada 

entre as partes. Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita e decaiu da parte maior, isento-a do pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.08.18
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Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12922-11.2016.811.0041 – CÓDIGO 1105934

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

PARTE REQUERIDA: ELITTE BEAUTY LTDA

INTIMANDO(A, S): Elitte Beauty Ltda, CNPJ: 09463478000122

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 8 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 270038 Nr: 2162-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANE AUXILIADORA VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA - 

OAB:1665/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal, manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803790 Nr: 10835-87.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METABEL GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BGN S/A, BANCO SANTANDER 

S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, CELSO DAVID ANTUNES - OAB:1141-A, 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, 

ESIO OLIVEIRA D SOUZA FILHO - OAB:15.687/MT-A, FÁBIO ROBERTO 

DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147.386 OAB SP, LUIS CARLOS 

LAURENÇO - OAB:16.780/ BA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173.477, PAULO 

ROBERTO VIGNA - OAB:173.477/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/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.: 830132 Nr: 60227-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CILAS ROSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:OAB-MT 4356-E

 Certifico que, nesta 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.: 1165428 Nr: 38097-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor apresentar a contra-fé em cinco dias para cumprimento do 

ato deprecado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1110173 Nr: 14742-65.2016.811.0041

 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: VALENTIN ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, JOSE ROBERTO ARANTES - OAB:398.646 

SP

 Certifico que assiste razão o alegado pelo requerente, razão a qual torno 

sem efeito a Certidão de Trânsito em Julgado de fl. 165, reabrindo o prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710035 Nr: 2951-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 

RECEPTIVO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527

 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 a fl. 225, 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).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 227789 Nr: 35000-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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 o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado as fls. 298, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378461 Nr: 651-68.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORAÇÕES ESPAÇO FESTIVO LTDA, 

MARLUCE MARIA ALVES, LAZARA ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22.819, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEVIDO IRREGULARIDADE RENOVO A PUBLICAÇÃO:Certifico que foi 

deferido pedido de vista fora do cartório pelo prazo 5 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 3130-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD NOGUEIRA BORGES - 

OAB:0563/MT, LUIZ JAJAH NOGUEIRA - OAB:2873/MT

 Procedo a intimação das partes para inicio dos trabalhos periciais para 

18/09/2018 às 15:20 no balcaão desta secretaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466541 Nr: 33681-06.2010.811.0041

 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: WILSON LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYRA MORAES 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 33681-06.2010.811.0041, Protocolo 

466541, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1085801 Nr: 4188-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 certifico que a petição de protocolo n.º 1270097 não foi juntada nos autos 

uma vez que no sistema a mesma consta como rejeitada, conforme 

documento adiante juntado. Manifeste a parte embargada em cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1263885 Nr: 25754-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMETRIA CONFECÇÕES LTDA- ME, JOSE 

RODRIGUES DE PAULA, VASCO VIEIRA VASCONCELOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308-A / MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1129104 Nr: 22647-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO DOS SANTOS & SANTOS LTDA-ME, ANTONIO 

GONÇALVES DOS SANTOS

 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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047445 Nr: 45134-22.2015.811.0041

 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): HERNANI ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os Embargos Monitórios, e, por consequência, converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 100.925,72 (cem mil novecentos e 

vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), sobre o qual incidirá 

correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização 

contratual da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (fls. 78/79).CONDENO o 

Requerido/Embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

CPC.Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do 

art. 702, do CPC).Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma 

ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi dos arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA RIBEIRO MATHIAS (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 
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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: 1027750-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA CARDOSO FARBI (REQUERIDO)

 

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: 1018582-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY DO AMARAL FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006180-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

ARSENIO VINE VINAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1006180-16.2017.8.11.0041 Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS] REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS 

LTDA - ME, JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA, ARSENIO VINE VINAS 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado, por 

intermédio do seu advogado, ingressou perante este juízo com a presente 

Ação de Busca e Apreensão contra Reta Mineração Ltda Me e outros, 

também devidamente qualificado, residente e domiciliado nesta Capital, 

expondo e requerendo o seguinte: Alega que em 2411/2015 as partes 

firmaram contrato de financiamento de nº 4383875344, com cláusula de 

alienação fiduciária, dos seguintes bens: “Marca/Modelo NOMA/ SR3 E27 

BCG, CHASSI 9EP02103041004149, REVAVAM 00835135730, PLACA 

KAL-4438, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2004/2004, COR BRANCA, UF- 

MT; Marca/Modelo MERCEDES BENZ/ LS 1938, CHASSI 

9BM696090WB185575, RENAVAM 00711769516, PLACA KAU-3488, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO 1998/1999, COR BRANCA, UF-MT; Marca/Modelo 

KRONE/ BA 093 30, CHASSI 9AU020930W1032721, RENAVAM 

00705202755, PLACA AIA-8209, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1998/1998, 

COR BRANCA, UF-MT; Marca/Modelo CHEVROLET/ S-10 ADVANTAGE, 

CHASSI 9BG124HF0AC449241, RENAVAM 00218420811, PLACA 

NPF-3466, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2010, COR PRETO UF-MT; 

Marca/Modelo FORD/ CARGO 4331, CHASSI 9BFYCTET44BB45513, 

RENAVAM 0851866174, PLACA JZY-7394, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 

2004/2004, COR BRANCA; Marca/Modelo FACCHINI/ SRF CB (NACIONAL), 

CHASSI 94BB0843644R000878, RENAVAM 00821424343, PLACA 

JZP-4292, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2004/2004, COR BRANCA UF-MT; 

M a r c a / M o d e l o  V O L K S W A G E N / 1 8 . 3 1 0  T I T A N ,  C H A S S I 

9BWKR82T14R433791, RENAVAM 00843052058, PLACA JYP-4016, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO 2004/2004, COR BRANCA, UF-MT”. No entanto, os 

requeridos não cumpriram com o pagamento das prestações, com 

vencimento em 08/01/2016, ensejando com isso a retomada dos veículos, 

objetos da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem 

gravado, além da citação dos requeridos para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei n.º 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 34.320,49 (trinta e quatro 

mil trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos). A inicial veio 

instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido (ID 5008742, fls. 01/17), e também instrumento de protesto pela 

qual foram os requeridos constituídos em mora (ID 6844420). Em decisão 

junto ao ID 10492754, o Juízo proferiu o adimplemento substancial do 

contrato, determinando as citações dos requeridos. Proferido Agravo de 

Instrumento, o E. Tribunal de Justiça deferiu a antecipação da tutela 

recursal para a liminar de busca e apreensão dos veículos, ordenando-se 

a citação dos requeridos para os termos da ação, consoante decisão de 

ID 11471265. Alguns bens foram apreendidos, consoante certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, junto ao auto de apreensão de ID 11935799. 

Devidamente citados os requeridos compareceram aos autos, junto ao ID 

11663512, requerendo purgando a mora e a expedição dos mandados de 

restituição dos veículos. Diante do comprovante de pagamento da 

totalidade da dívida, acostado junto ao ID 11663780. Deferiu o Juízo a 

purgação da mora, determinando a restituição do bem em favor dos 

requeridos, decisão de ID 11947539. Os veículos foram restituídos aos 

requeridos, consoante mandado de restituição junto ao ID 12087360. O 

autor manifestou junto ao ID 11987549, concordando com os valores 

depositados a título de purga da mora e requerendo o levantamento dos 

valores depositados na Conta Única. Vieram-me os autos conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por 

Banco Bradesco S/A contra Reta Mineração Ltda Me e outros, acima 

qualificados, visando à apreensão de veículo automotor objeto de garantia 

de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Apesar de devidamente 

citados os requeridos não apresentaram contestação, entretanto 

purgaram a mora, conforme petição e comprovante de pagamento junto ao 

ID 11663780. Compulsando os autos, verifica-se que os requeridos foram 

devidamente constituídos em mora, em vista do recebimento da notificação 

extrajudicial, o que é suficiente para constituir em mora o devedor. Insta 

esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia dá-se a transferência 

do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma 

financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em garantia do 

pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da 

coisa, o domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se 

dá tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Nos termos do 

Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada a mora ou o 

inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida 

em liminar (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). Com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se o contrato em que se funda o pedido (ID 

5008742, fls. 01/17), e também instrumento de protesto pela qual foram os 

requeridos constituídos em mora (ID 6844420), demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora dos requeridos. Ora, o autor teve que 
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acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu 

crédito e, somente depois de deferida a liminar, compareceu os requeridos 

aos autos, realizando a purgação da mora. É certo que, nos termos do 

artigo 90 do Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz 

como consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. “In 

casu”, a purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual 

se baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

ofensa ao princípio da causalidade Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA 

MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial 

não foi impugnado especificamente, motivo por que considera-se 

suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora 

corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do 

autor e deve incluir as custas processuais e honorários advocatícios. 

Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e 

parcialmente provida. Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. 

VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta 

a não inclusão de verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, 

mesmo tendo o réu purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 

269, II, do CPC, ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado 

nos consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura 

da ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Assim, tendo os requeridos efetuado o 

pagamento do valor dado à causa, bem ainda, tendo quitado o contrato 

firmado entre as partes, consoante o próprio banco requerente reconhece 

na petição junto ao ID 11987549, a extinção da lide é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, e, de consequência, e, de consequência, revogo a liminar 

concedida junto ao ID 11471265. Declaro quitado o contrato, posto que há 

nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e 

vincendas, diante disso, deve o banco requerente fornecer o termo de 

quitação, bem ainda, proceder à baixa no gravame dos veículos. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa. Expeça-se alvará do valor pago a titulo de purga 

da mora em favor do banco requerente, na forma indicada junto ao ID 

11987549, fls. 02. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de março 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: 1001982-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDES ANA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001982-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BENILDES ANA DE LIMA Despacho 

Vistos etc. Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para 

purgação da mora pelo requerido junto ao ID 13976854, bem como, a 

tempestividade da contestação apresentada no ID 14176519. Após, 

retornem os autos conclusos. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019502-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008150-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FABIO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013953-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

ELIO ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

ESPINDOLA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA (EXECUTADO)

JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO (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, referente, a parte requerida CAMILA 

RODRIGUES ESPINDOLA, End Bairro Bosque dos Ipes, Cuiabá - MT 

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
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Processo Número: 1014285-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (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: 1012720-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006332-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NETO DE BRITO - EPP (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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035032-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035032-50.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 777121 Nr: 30464-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA LEÃO PREZA VIALOGO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação 

(fls.85/89) à fl. 94, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 90/92, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 13673 Nr: 1373-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUMAR COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

SERVIO TULIO TAVARES VITORINO, ARLETE RAMOS DIAS TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 195, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 188/193, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711056 Nr: 4066-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. F. DOS SANTOS-ME, OSAIR QUINTINO DE 

LIMA, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 120, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 105/119, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775597 Nr: 28858-18.2012.811.0041

 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): FLAVIO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 63, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 57/62, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442008 Nr: 18263-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA RODRIGUES COSTA SOARES

 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.

Tendo em vista a certidão de fl.115, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 108/113, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800678 Nr: 7101-31.2013.811.0041

 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 ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOTTO VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.112, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 100/110, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729823 Nr: 25845-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PARACCI, MARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.74, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 57/71, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 352034 Nr: 22376-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, MAURO CESAR GONÇALVES BENITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COXIPÓ COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GÁS 

E ÁGUA LTDA-ME, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - OAB:, 

MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - OAB:12.035-A/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 Vistos e etc...

01- Face ao AI interposto nestes autos, mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos.

02- Cumpra-se a decisão do Relator.

03- Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

04- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754932 Nr: 6931-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DUARTE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.140, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 132/138, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744659 Nr: 41728-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISA ARRUDA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.114, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 99/112, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793051 Nr: 47137-52.2012.811.0041

 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): MARCIO ABRAO DE SIQUEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.79, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 68/78, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796064 Nr: 2410-71.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGETTARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMÓVEIS LTDA - ME, EDSON DE MATOS GUIMARÃES, SILVANA PINTO 

GONÇALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.136, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 128/134, subam estes autos à 
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Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423828 Nr: 8098-19.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTON KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER FILHO, 

ROBERT KELLER, ANTONIO FRIGIERI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746334 Nr: 43539-27.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA PROENÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 775368 Nr: 28622-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD ROCK MINERAÇÃO LTDA, VALTER 

PEIXOTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

TENDO EM VISTA A INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE ENVIO DE MALOTE 

DIGITAL PARA A COMARCA DE GOIANIA/GO impossibilitando esta 

secretaria na realização da distribuição da deprecata, desta feita 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 10(dez) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais,sob pena de desinteresse na realização do 

feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1274063 Nr: 29046-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENTINA DA SILVA SCARANARO, 

CASSILDO SCARANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da carta precatória para comarca de origem sendo 

que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a 

ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o 

comprovante de pagamento das diligências para condução do Oficial de 

Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 727632 Nr: 23520-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 128 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 121/126, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 353284 Nr: 23837-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIR MOURA BONFIM

 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.

Tendo em vista a certidão de fl. 129 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 122/128, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761285 Nr: 13737-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, DARINY 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 80 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 73/78, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1105698 Nr: 12832-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELYSANGELA APARECIDA RODRIGUES 

PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 
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8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação 

(fls.109/114) à fl. 115, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 116/120, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1097272 Nr: 9376-45.2016.811.0041

 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): EDNEY VELEDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

54/61) à fl. 62, e diante da apresentação das Contrarrazões ao referido 

recurso às fls. 63/75, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905475 Nr: 33894-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER 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: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 466806 Nr: 33892-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, 

ISABELA RAMOS BENTO, GENIVALDA MARTINS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 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.: 81470 Nr: 56-06.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO DE ARRUDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:6401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto ao AUTO DE AVALIAÇÃO de fls. 388/389, sob pena 

de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743295 Nr: 40249-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLISER COSMÉTICOS LTDA, DAILCE 

MADALENA POLISER

 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: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.Diante inércia dos executados, que apesar de citados por 

edital, decisão de fl. 62, comprovação de publicação de fls. 68/70, não 

pagaram a dívida, nem ofereceram bens à penhora, certidão de fl. 

71.Tendo-lhes sido nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da 

Defensoria Pública militante no Foro local, este compareceu à fl. 73, 

apresentando negativa geral. Rejeito os argumentos do douto 

Curador.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 77 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os 

executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809444 Nr: 15924-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ALMEIDA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante inércia do executado, que apesar de pessoalmente 

intimado, aviso de recebimento de fl. 63, não pagou a dívida, nem ofereceu 

bens à penhora, tão pouco apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 66 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o 

executado, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 
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bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023157-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023157-83.2017.8.11.0041 Ação: Monitória Embargante: Autopetro 

California Ltda Embargado: Banco do Brasil S/A Decisão Interlocutória 

Vistos etc. A embargante apresentou junto ao ID 14616307 EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO da decisão inicial proferida junto ao ID 14426145, 

pleiteando o acolhimento destes embargos, posto que não foi apreciado 

pelo juízo sua alegação de irregularidade de representação processual do 

requerente. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os 

autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de 

Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento dos 

Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo 

Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido da embargante não 

merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma contradição, 

obscuridade ou omissão a ser sanada através dos embargos. Ademais, 

consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos necessários, 

e ainda questionados pela embargante, sendo esta extremamente clara em 

sua totalidade, assim não pairam dúvidas de qualquer trecho seu 

conteúdo. Em suas manifestações de ID’s 11537551 e 11539834, o 

requerente rebate as alegações do requerido, demonstrando a 

regularidade de sua representação processual. Ressalto ainda que na 

Procuração de ID 9182405 não possui data de validade. Pretende a 

embargante a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede 

de Embargos de Declaração. Isto posto recebo os Embargos de 

Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009648-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EMBARGANTE)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EMBARGANTE)

GINCO URBANISMO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009648-51.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Certifique-se a tempestividade dos presentes embargos à execução. II – 

Trata-se de Embargos à Execução opostos, face à Execução de n. 

1007608-96.2018, por Ginco Urbanismo Ltda e Outros em face de Banco 

Safra S/A. Extrai-se das informações constantes dos autos junto ao ID 

12670290 a conexão de ações em razão da existência de Ação Revisional 

registrada sob n. 1003547-95.2018.8.11.0041 (PJE), que tramita perante a 

3ª Vara Especializada de Direito Bancário, pois possuem o mesmo objeto, 

as mesmas partes e a mesma causa de pedir, evidenciando-se, assim, a 

conexão das causas e prevenção do juízo. Tendo sido a referida ação 

recebida e despachada em primeiro lugar, consoante se extrai do sistema 

Apolo, firmou-se a competência do referido juízo pela prevenção. Desta 

feita, remetam-se, pois, os presentes autos, ao Cartório Distribuidor para a 

devida redistribuição à 3ª Vara Especializada de Direito Bancário desta 

Comarca para que sejam processados e julgados, simultaneamente, 

evitando-se assim decisões conflitantes, consoante regra contida nos 

artigos 54 a 59 do CPC. Cumpra-se. A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007608-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007608-96.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Tendo em vista a 

decisão proferida nos autos apensos dos Embargos à Execução de n. 

1009648-51.2018.8.11.0041, remetam-se também os presentes autos ao 

Cartório Distribuidor para a devida redistribuição à 3ª Vara Especializada 

de Direito Bancário desta Comarca para que sejam processados e 

julgados, simultaneamente, evitando-se assim decisões conflitantes, 

consoante regra contida nos artigos 54 a 59 do CPC. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010946-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JORGE PIMENTEL SCHMIDT (REQUERENTE)

RAQUEL EVANGELINA PORCIUNCULA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1010946-78.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Certifique-se o decurso de prazo da intimação do requerido para o 

cumprimento do item II da decisão de ID 13687119. II – Certifique a 

Secretaria acerca da tempestividade da contestação apresentada junto ao 

ID 14106542. III – Sendo tempestiva, manifestem-se os requerentes sobre 

a contestação e documentos, no prazo de 10 (dez) dias. IV – No mais, 

aguarde-se a realização de audiência designada em decisão de ID 

13687119. Ressalto ainda que foi mantida a decisão de ID 12921746 em 

sede de liminar de Agravo de Instrumento. Cumpra-se. Servindo a 
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publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016404-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA SENNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016404-76.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. José Carlos 

Pereira Senna ingressou com Ação Revisional de Cláusulas e Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de 

Banco Bradesco Financiamentos S/A. Afirma a requerente que firmou com 

o requerido um contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no 

valor de R$ 19.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 571,65. Que 

vinha efetuando o pagamento das parcelas mensais via boleto bancário, 

porém passou por dificuldades financeiras e não conseguiu mais adimplir 

com as parcelas, e agora o requerido efetua a cobrança de valores 

extremamente onerosos. Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja 

autorizada a consignação em juízo no valor contratado, determinando ao 

requerido a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, seja mantido na posse do bem, a inversão do ônus da prova, 

bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Defiro a emenda à inicial 

de ID’s 13948448 e 13948583. Defiro em parte os pedidos de ID 13565440. 

Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida, posto 

que analisar os pedidos de pagamento de dívida já vencida seria adentrar 

as questões de mérito, incabível neste momento. Ademais, trata-se a 

presente ação apenas de consignação em pagamento e o requerente não 

efetuará o pagamento do incontroverso no tempo e modo contratados 

(artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC). Após, cite-se o requerido para levantar a 

importância depositada ou oferecer contestação, no prazo legal. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016216-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016216-83.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Comparece a 

requerente junto ao ID 13801336 pleiteando a reconsideração da decisão 

de ID 13682436 que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Não obstante 

os argumentos expendidos pela requerente, indefiro o pedido de 

reconsideração, posto que este não trouxe fatos novos, motivo pelo qual 

determino que se aguarde o cumprimento da decisão de ID 13682436. II – 

Cumpra a Secretaria a decisão de ID 13682436, para a devida citação do 

requerido, com urgência. A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023790-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DE OLIVEIRA CHAVES MARINO (EXECUTADO)

MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP (EXECUTADO)

VICENTE JOSE MARINO (EXECUTADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLARISSA ANTUNES DIAS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023790-94.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro 

apenas o pedido de suspensão da ação de ID 12552743. Suspendo o feito 

até 02/03/2022, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 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: 1002030-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002030-55.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Banco 

Volkswagen S/A devidamente qualificado e representado, nos autos da 

Ação de Busca e Apreensão movida em face de Platinium Corretora de 

Seguros SS Ltda, apresentou junto ao ID 11742805 Embargos de 

Declaração da decisão proferida junto ao ID 11604762 destes 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. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição 

existente na decisão proferida junto ao ID 11604762, que deferiu a liminar 

de busca e apreensão em favor do Banco requerente, ora embargante. 

Aduz o embargante que o Juízo determinou que o oficial de justiça não 

permita que qualquer pessoa alheia ou não pertencente ao poder judiciário 

o acompanhe no cumprimento do mandado. Defende que é a maior 

interessado na apreensão do bem, bem ainda, que o Dec. Lei 911/69 em 

nenhum momento veda a presença de pessoas que não pertençam ao 

Judiciário em acompanhar a apreensão do bem. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo Banco embargante, tenho que 

não merece acolhimento seu pedido. Com efeito, a referida decisão 

embargada determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do 

bem descrito na exordial, que após apreendido deverá ser depositado 

junto ao 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. E que 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. 

Quanto à determinação de não permissão de qualquer pessoa alheia ou 

não pertencente ao poder judiciário acompanhando no cumprimento do 

mandado, tenho que não merece qualquer aclaramento ou retificação. 

Mantenho meu entendimento. Entendo que para o cumprimento da liminar 

de apreensão do bem se faz necessário apenas e tão somente da figura 

do competente Oficial de Justiça, que está realizando a referida diligência, 

não se fazendo necessária a presença de terceiras pessoas, alheias ou 

mesmo do localizador. O que objetiva o Banco embargante, por meio dos 

presentes embargos 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, o que só será possível através do recurso cabível. Assim 

entendo que não há o que se aclarar na referida decisão. Com essas 

considerações, rejeito os embargos declaratórios. Aguarde-se o decurso 

de prazo para recurso da presente decisão. Em seguida, cumpra-se a 

decisão constante junto ao ID 11604762, exatamente na forma ali 

determinada. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000243-88.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de tutela antecipada, pois, tenho que tal matéria se confunde com o 

mérito, portanto, será apreciado quando do julgamento da demanda. II – 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016175-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEU ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016175-19.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Argeu Alves Pereira 

propôs Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c 

Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de 

Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e Spc em 

face de Banco do Brasil S/A, no entanto requereu desistência do feito em 

ID 13138321. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais ficarão a cargo do requerente. Pagamento que ficará 

suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos 

em decisão de ID 13681161, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004087-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004087-46.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Jussara da Cruz Barros 

de Figueiredo propôs Ação Revisional de Contrato com Pedido de Liminar 

em face Banco Pan S/A, pleiteando, em suma, a revisão do contrato. 

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de ID 11969637 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo a requerente adequar sua 

exordial, posto que o contrato trazido divergia do mencionado na inicial e 

discutido na demanda, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de 

indeferimento da inicial. Devidamente intimada a requerente, não mais se 

manifestou nos autos, consoante certidão de ID 14032934. Logo, em 

virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, não 

havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento e 

julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 
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houver, deverão ser arcadas pela requerente, no entanto, obrigação esta 

que ficará suspensa pelos benefícios da justiça gratuita que aqui lhe 

concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 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: 1029410-87.2017.8.11.0041

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:

THULLIO POTENCIO LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029410-87.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Thullio Potencio Luz, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 12368137, afirmando ter realizado composição amigável com o 

requerido, lhe sendo restituído o bem apreendido, conforme ID’s 12676375 

e 12676394. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 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: 1036881-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU 02691482138 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036881-57.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Disal Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Lais 

Regina de Magalhaes Abreu, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 11988315, afirmando ter realizado composição amigável com a 

requerida, lhe sendo restituído o bem apreendido. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA 

e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 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.: 1126408 Nr: 21457-26.2016.811.0041

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:9398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO Procurador do Munícipio - OAB:9192/MT, JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 "O Digno Defensor Público do Estado de Mato Grosso, Dr. Fernando 

Ciscato Bastos, atuando em favor da autora, Associação de Moradores 

do bairro Três Poderes, pleiteou, em 7/8/2018 (ontem!), a redesignação da 

presente audiência, “tendo em vista que nesta data estará em gozo de 

férias compensatórias” (SIC) (Ref. 110 e 111).

 Pois bem. Em que pese os fundamentos vertidos pelo Douto Defensor 

Público, a pretensão não se amolda aos casos legítimos que justificam a 

redesignação de audiência. Além disso, é dever das partes, desde que 

devidamente intimadas, comunicar previamente ao Juízo, as razões da 

ausência.

Nesse sentido, o art. 1.191 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça – CNGC assim dispõe:

O não comparecimento do membro do Ministério Público ou da Defensoria 

Pública, desde que devidamente intimados e não justificadas e 

comprovadas previamente as razões da ausência, não constituirá motivo 

para o adiamento da audiência, caso em que o Juiz constará do termo a 

ausência, remetendo-o ao Órgão correicional competente para as 

providências administrativas.

Nesse aspecto, imperioso esclarecer, que tanto o ofício n.º 94/2018 (Ref. 

110), quanto o pedido de redesignação da audiência de Instrução e 

Julgamento agendada para esta data (Ref. 111) foram protocolizados 

apenas em 7 de agosto de 2018 – 16hs 06min, isto é, menos de vinte e 

quatro horas antes da realização da audiência, ou seja, fora do prazo 

legal de 10 (dez) dias úteis conferido para a prática do ato judicial 

estabelecido pelo art. 226, II, do CPC, dada à iminência da audiência.

Aliás, consoante se depreende dos andamentos lançados no Sistema 

Apolo, conquanto a Defensoria Pública tenha sido intimada da 

redesignação da audiência, designada para a data de hoje, em 1º de maio 

de 2018 (Ref. 85), mediante carga dos autos, que foram devolvidos à 

Secretaria em 4/5/2018 (Ref. 87), tão somente em 7/8/2018 (ontem!), ou 

seja, repito, há menos de vinte e quatro horas da realização da audiência, 

requereu aludida redesignação.

O próprio Código de Processo Civil elenca em seu artigo 362, as situações 

que justificam o adiamento da audiência, não se encaixando em nenhuma 

delas a situação trazida a Juízo pelo Digno Defensor Público.

Por amor ao debate, enfatizo que aludida situação não se encaixa à 

descrita no Inc. II, do mesmo artigo (se não puder comparecer, por motivo 

justificado) porque, na ausência do defensor que atua neste feito, outro 

poderia ser designado para tal desiderato, pois, é público e notório que a 

Defensoria Pública possui em seus quadros vários defensores públicos 

nesta Comarca, de modo que, em decorrência do princípio da 

indivisibilidade, corolário da unidade, os membros do referido ente público 

não estão vinculados aos processos em que atuam, seja de que natureza 

for, podendo ser substituídos uns pelos outros, a fim de que a prestação 

da assistência jurídica aconteça sem solução de continuidade, de forma a 

não deixar os necessitados sem a devida assistência em qualquer 

processo por ela patrocinado.

 Desse modo, em consonância com a manifestação da Procuradoria do 

Município de Cuiabá, por falta de amparo legal, não merece guarida o 

pedido de redesignação da presente audiência de Instrução e Julgamento, 

postulado pela Defensoria Pública em favor da Associação de Moradores 

do bairro Três Poderes.

Quanto ao pleiteado firmado pelo combativo Procurador do Município, mais 

precisamente, “a aplicação do art. 362,§2º do CPC, com a dispensa da 

produção de provas requerida pela parte autora, cujo defensor não 

compareceu a audiência” (sic), entendo que este pedido também não 

merece guarida, senão vejamos.

A regra do § 2º, do art. 362, permite ao magistrado dispensar a produção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 219 de 541



das provas requeridas pela parte, cujo defensor público estiver ausente 

na audiência.

A regra é clara, a dispensa é prerrogativa do Juízo que, se entender o 

contrário, poderá manter a realização da prova.

 Bem, no presente caso, a Defensoria Pública é patrona da Associação de 

Moradores do bairro Três Poderes, em causa de amplitude social, onde se 

pleiteia, em síntese, a melhoria das condições de trafegabilidade no Bairro 

Três Poderes. Desse modo, este Juízo, pelo interesse social em voga, 

entende pertinente a manutenção da prova do autor, que deverá ser 

produzida oportunamente.

 Apesar do não acatamento do pedido da Defensoria Pública, necessário 

consignar que, diante da ausência, nesta audiência, de Defensor Público 

para prestar a devida assistência jurídica em prol da autora, e 

considerando a natureza social da demanda posta em Juízo, para evitar 

provável prejuízo à causa social, não vejo outro caminho, exceto a 

redesignação desta audiência em razão da ausência de Defensor Público.

 Assim, pelo exposto, indefiro o pedido de redesignação da presente 

audiência, firmado pela Defensoria Pública, bem como, indefiro o pedido da 

defesa visando a aplicação do § 2º, art. 362, do CPC, razão pela qual, 

deixo de decretar a dispensa da prova da autora, que será produzida 

oportunamente.

No mais, considerando ausência de Defensor Público neste ato, redesigno 

a presente audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de novembro 

de 2018, às 09hs, a ser realizada na sala de audiências desta Vara 

Especializada, saindo todos os presentes intimados, inclusive as 

testemunhas de acusação Endry Lucas dos Santos Egídio e defesa 

Geralda Rosa Costa Pessoa.

 Intimem-se as testemunhas Reginaldo Egídio Rosa, Robson Gomes Garcia, 

Magnólia Gomes Garcia, Nobson Magalhães Reis e Isabel Santos Cortez, 

arroladas pela Defensoria Pública Estadual, no endereço indicado à Ref. 

60, nos moldes do disciplinado no inciso IV do §4º do art. 455 do CPC, com 

a advertência de que o seu não comparecimento à audiência de instrução 

e julgamento, sem motivo justificado, resultará em condução coercitiva e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, §5º, do CPC);

Diante do pedido de redesignação firmado na iminência da realização 

desta audiência, resultando o adiamento da audiência em face da 

ausência do digno Defensor Público, oficie-se ao Órgão correicional da 

Defensoria Pública para as providências administrativa cabíveis, 

solicitando àquele Órgão que, se possível, tome as diligências necessárias 

para que, quando da ausência de defensor público que atue em 

processos nesta Vara Especializada, seja previamente designado outro 

defensor para seu mister, evitando-se, assim, adiamentos na pauta de 

audiências desta especializada, devendo acompanhar cópia desta 

decisão e dos expedientes de Ref. 110 e 111.

 Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomadas, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC.

Por Derradeiro, nos moldes do requerido, proceda-se a intimação 

eletrônica da Procuradoria do Município de Cuiabá.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1156197 Nr: 34385-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEY FÁTIMA NEVES, ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 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 881/95, 

que concedeu indevidamente a estabilidade excepcional à requerida 

Mariney Fátima Neves, no serviço público e ainda; declarar nulo todos os 

atos admin is t ra t ivos subsequentes de enquadramentos, 

reenquadramentos, progressões, incorporações, em especial o Ato nº. 

605/03, que a enquadrou no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”. 

Condeno a requerida Mariney Fátima Neves ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato 

Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são 

isentas. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois 

incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato 

Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na 

pessoa de seus representantes legais, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento à requerida Mariney Fátima Neves, de qualquer 

remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos n.º 881/95 

e Ato n.º 605/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no 

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o cumprimento da 

determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer 

manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Decisão

Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular

Feitos Cíveis : 32807-79.2014.811.0041 Código: 903930

Requerente: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

Requerido(a): Silval da Cunha Barbosa (Mais réus)

Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular

Feitos Cíveis : 32807-79.2014.811.0041 Código: 903930

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO(A): SILVAL DA CUNHA BARBOSA (MAIS RÉUS)

ADVOGADO: MARCOS DANTAS TEIXEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, ERNESTO BORGES NETO, WILLIAM KHALIL, LEONARDO DA 

SILVA CRUZ, AQUILES TADEU GUATEMOZIM, GOULTH VALENTE SOUZA 

FIGUEIREDO, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES, RICARDO PIERI NUNES, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, DIOGENES DAMIANI DAMIAN 

GUIRADO PRATES, MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS, JOÃO 

GABRIEL PEROTTO PAGOT, ANDERSON GONÇALVES DA SILVA, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA, 

AQUILES TADEU GUATEMOZIM, ERNESTO BORGES NETO, SILVIA 

SOARES FERREIRA DA SILVA, FELIPPE OLIVEIRA BARCELLOS, 

FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA, TIAGO GUILHERME NOLASCO, ANTONIO HORACIO DA SILVA 

NETO, MARIA MERCEDES FILÁRTIGA CUNHA.

Decisão

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 
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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, 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. Cuiabá - MT, 8 de agosto de 2018. Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior – Juiz de Direito.

Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular

Feitos Cíveis : 21457-26.2016.811.0041 Código nº 1126408

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO(A): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

Decisão->Determinação

"O Digno Defensor Público do Estado de Mato Grosso, Dr. Fernando 

Ciscato Bastos, atuando em favor da autora, Associação de Moradores 

do bairro Três Poderes, pleiteou, em 7/8/2018 (ontem!), a redesignação da 

presente audiência, "tendo em vista que nesta data estará em gozo de 

férias compensatórias" (SIC) (Ref. 110 e 111). Pois bem. Em que pese os 

fundamentos vertidos pelo Douto Defensor Público, a pretensão não se 

amolda aos casos legítimos que justificam a redesignação de audiência. 

Além disso, é dever das partes, desde que devidamente intimadas, 

comunicar previamente ao Juízo, as razões da ausência. Nesse sentido, o 

art. 1.191 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça – CNGC assim dispõe:

O não comparecimento do membro do Ministério Público ou da Defensoria 

Pública, desde que devidamente intimados e não justificadas e 

comprovadas previamente as razões da ausência, não constituirá motivo 

para o adiamento da audiência, caso em que o Juiz constará do termo a 

ausência, remetendo-o ao Órgão correicional competente para as 

providências administrativas. Nesse aspecto, imperioso esclarecer, que 

tanto o ofício n.º 94/2018 (Ref. 110), quanto o pedido de redesignação da 

audiência de Instrução e Julgamento agendada para esta data (Ref. 111) 

foram protocolizados apenas em 7 de agosto de 2018 – 16hs 06min, isto 

é, menos de vinte e quatro horas antes da realização da audiência, ou 

seja, fora do prazo legal de 10 (dez) dias úteis conferido para a prática do 

ato judicial estabelecido pelo art. 226, II, do CPC, dada à iminência da 

audiência. Aliás, consoante se depreende dos andamentos lançados no 

Sistema Apolo, conquanto a Defensoria Pública tenha sido intimada da 

redesignação da audiência, designada para a data de hoje, em 1º de maio 

de 2018 (Ref. 85), mediante carga dos autos, que foram devolvidos à 

Secretaria em 4/5/2018 (Ref. 87), tão somente em 7/8/2018 (ontem!), ou 

seja, repito, há menos de vinte e quatro horas da realização da audiência, 

requereu aludida redesignação. O próprio Código de Processo Civil elenca 

em seu artigo 362, as situações que justificam o adiamento da audiência, 

não se encaixando em nenhuma delas a situação trazida a Juízo pelo 

Digno Defensor Público. Por amor ao debate, enfatizo que aludida situação 
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não se encaixa à descrita no Inc. II, do mesmo artigo (se não puder 

comparecer, por motivo justificado) porque, na ausência do defensor que 

atua neste feito, outro poderia ser designado para tal desiderato, pois, é 

público e notório que a Defensoria Pública possui em seus quadros vários 

defensores públicos nesta Comarca, de modo que, em decorrência do 

princípio da indivisibilidade, corolário da unidade, os membros do referido 

ente público não estão vinculados aos processos em que atuam, seja de 

que natureza for, podendo ser substituídos uns pelos outros, a fim de que 

a prestação da assistência jurídica aconteça sem solução de 

continuidade, de forma a não deixar os necessitados sem a devida 

assistência em qualquer processo por ela patrocinado. Desse modo, em 

consonância com a manifestação da Procuradoria do Município de Cuiabá, 

por falta de amparo legal, não merece guarida o pedido de redesignação 

da presente audiência de Instrução e Julgamento, postulado pela 

Defensoria Pública em favor da Associação de Moradores do bairro Três 

Poderes. Quanto ao pleiteado firmado pelo combativo Procurador do 

Município, mais precisamente, "a aplicação do art. 362,§2º do CPC, com a 

dispensa da produção de provas requerida pela parte autora, cujo 

defensor não compareceu a audiência" (sic), entendo que este pedido 

também não merece guarida, senão vejamos. A regra do § 2º, do art. 362, 

permite ao magistrado dispensar a produção das provas requeridas pela 

parte, cujo defensor público estiver ausente na audiência. A regra é clara, 

a dispensa é prerrogativa do Juízo que, se entender o contrário, poderá 

manter a realização da prova. Bem, no presente caso, a Defensoria 

Pública é patrona da Associação de Moradores do bairro Três Poderes, 

em causa de amplitude social, onde se pleiteia, em síntese, a melhoria das 

condições de trafegabilidade no Bairro Três Poderes. Desse modo, este 

Juízo, pelo interesse social em voga, entende pertinente a manutenção da 

prova do autor, que deverá ser produzida oportunamente. Apesar do não 

acatamento do pedido da Defensoria Pública, necessário consignar que, 

diante da ausência, nesta audiência, de Defensor Público para prestar a 

devida assistência jurídica em prol da autora, e considerando a natureza 

social da demanda posta em Juízo, para evitar provável prejuízo à causa 

social, não vejo outro caminho, exceto a redesignação desta audiência em 

razão da ausência de Defensor Público. Assim, pelo exposto, indefiro o 

pedido de redesignação da presente audiência, firmado pela Defensoria 

Pública, bem como, indefiro o pedido da defesa visando a aplicação do § 

2º, art. 362, do CPC, razão pela qual, deixo de decretar a dispensa da 

prova da autora, que será produzida oportunamente. No mais, 

considerando ausência de Defensor Público neste ato, redesigno a 

presente audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de novembro de 

2018, às 09hs, a ser realizada na sala de audiências desta Vara 

Especializada, saindo todos os presentes intimados, inclusive as 

testemunhas de acusação Endry Lucas dos Santos Egídio e defesa 

Geralda Rosa Costa Pessoa. Intimem-se as testemunhas Reginaldo Egídio 

Rosa, Robson Gomes Garcia, Magnólia Gomes Garcia, Nobson Magalhães 

Reis e Isabel Santos Cortez, arroladas pela Defensoria Pública Estadual, 

no endereço indicado à Ref. 60, nos moldes do disciplinado no inciso IV do 

§4º do art. 455 do CPC, com a advertência de que o seu não 

comparecimento à audiência de instrução e julgamento, sem motivo 

justificado, resultará em condução coercitiva e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, §5º, do CPC); Diante do pedido de 

redesignação firmado na iminência da realização desta audiência, 

resultando o adiamento da audiência em face da ausência do digno 

Defensor Público, oficie-se ao Órgão correicional da Defensoria Pública 

para as providências administrativa cabíveis, solicitando àquele Órgão 

que, se possível, tome as diligências necessárias para que, quando da 

ausência de defensor público que atue em processos nesta Vara 

Especializada, seja previamente designado outro defensor para seu 

mister, evitando-se, assim, adiamentos na pauta de audiências desta 

especializada, devendo acompanhar cópia desta decisão e dos 

expedientes de Ref. 110 e 111. Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 15 

(quinze) dias antes da audiência, examinar o processo a fim de verificar 

se todas as providências para a sua realização foram tomadas, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do art. 338 da CNGC. Por Derradeiro, 

nos moldes do requerido, proceda-se a intimação eletrônica da 

Procuradoria do Município de Cuiabá. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se." Cuiabá, 08 de agosto de 2018. Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior, Juiz de Direito.

Edital Citação

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9606-78.2002.811.0041 Id. 83877

ESPÉCIE: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

ESTADO DE MATO GROSSO e JOSÉ LUIZ RODRIGUES JÚNIOR

PARTE RÉ: NORBERTO FRANCO DE GODOY e PEDRO CESCONETTO e 

PAULO DINIZ CESCONETTO e LUIZ ANTÔNIO BALESTIERI e AUGUSTO 

BERTUCCI e EUDES TARCÍSIO DE AGUIAR e ALESSANDRO ROGÉRIO DE 

AGUIAR e ANTONIO ADEMIR VITORASSO e CLÁUDIA MARIA BORGES DO 

AMARAL e MARIA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA e ODETE MARIA 

BIAVA e DORIVAL BORGES MARTINS e DIOMAR TOLFO BRESCOVIT e 

SUN RISE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA. e MARIA LUISA DE 

OLIVEIRA BARROSO ROCHA e AMAPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS E LAMINADOS LTDA. e CÍCERO LEITE DA SILVA e SIDNEI 

GOMES DE MORAES e MADEIREIRA RIO PERDIDO LTDA. e CÍCERO 

TAIGUARA FURTADO TEIXEIRA e JOSÉ MAZIERI e ABS ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA. e ANTÔNIO LAUDIR BARBOSA e LUIZ CARLOS DA 

SILVA e MADEIREIRA PALMA DE OURO e MADEIREIRA ELDORADO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e JOSÉ POLETTO e SEBASTIÃO R. 

BUZELI e AUGUSTO BERTUCCI - MADEIREIRA BEIJA FLOR e AUGUSTO 

BERTUCCI

CITANDO(A, S): AMAPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS – 

LAMINADOS LTDA CNPJ nº. 02.625.485/0001-34, MADEIREIRA RIO 

PERDIDO LTDA CNPJ nº. 02.811.218/0001-51 E AUGUSTO BERTUCCI – 

MADEIREIRA BEIJA-FLOR CNPJ nº. 02.369.857/0001-09.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/03/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 172.277,30

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

dias , contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular, em caso de revelia, será 

nomeado curador especial, nos termos do art. 256, inciso II e § 3º e art. 

257 e incisos, ambos do Código de Processo Civil.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Civil Pública de Responsabilidade 

por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de liminar, ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Norberto Franco 

de Godoy; Pedro Cesconetto; Paulo Luiz Cesconetto; Luiz Antônio 

Balestieri; Augusto Bertucci; Eudes Tarcísio de Aguiar; Alessandro 

Rogério de Aguiar; Antônio Ademir Vitorasso; Cláudia Maria Borges do 

Amaral; Maria Madalena dos Santos da Silva; Odete Maria Baiva; Dorival 

Borges Martins; Diomar Tolfo Brescovit; Sun Rise Indústria e Comércio de 

Madeira Ltda. e seus representantes Maria Luisa de Oliveira Barroso 

Rocha e José Luiz Rodrigues Junior; Amapá Indústria e Comércio de 

Madeiras e Laminados Ltda. e seus representantes Cícero Leite da Silva e 

Sidnei Gomes Moraes; Madeireira Rio Perdido Ltda. e seus representantes 

Cícero Taiguara Furtado Teixeira e José Mazieri; ABS Artefatos de 

Madeira Ltda. e seus representantes Antônio Laudir Barbosa e Luiz Carlos 

da Silva; Madeireira Palma de Ouro Ltda. e seus representantes Antônio 

Laudir Barbosa e Luiz Carlos da Silva; Madeireira Eldorado Ltda. e seus 

representantes José Poletto e Sebastião R. Buzeli e Madeireira Beija Flor 

(empresa individual) representada por Augusto Bertucci, objetivando a 

condenação desses às sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92.

DESPACHO: (...) Desta forma, a citação por edital é medida que se impõe, 

inclusive para a empresa Madeireira Beija-Flor, uma vez que a ação foi 

proposta contra a pessoa física – Augusto Bertucci – e a firma individual – 

Madeireira Beija-Flor. Diante do exposto, com fundamento no art. 256, II, 

§3º, do CPC, citem-se por edital as empresas Amapá Indústria e Comércio 

de Madeiras e Laminados Ltda, Madeireira Rio Perdido Ltda e Augusto 

Bertucci – Madeireira Beija-Flor. Observem-se as formalidades do art. 257 

e incisos, do CPC.Desde já, se não houver manifestação, nos termos do 

art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curador especial aos requeridos o 

Defensor Público que atua perante esta Vara. Decorrido o prazo do edital 

e da defesa, certifique-se e intime-se o curador especial desta nomeação, 

bem como para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Eu, Valdirene Caetano de Araújo Kawafhara – Técnico 

Judiciária, digitei. Cuiabá - MT , 08 de agosto de 2018. S irlene Rodrigues 
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Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014622-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDICTA DE FIGUEIREDO (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 

1014622-68.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LUIZA DE FIGUEIREDO PARTE RÉ: BENEDICTA DE FIGUEIREDO 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 11/05/2017 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 Luiza de Figueiredo, em face de 

Benedicta de Figueiredo, devidamente representada nos autos. Esclarece 

a parte autora, que a curatelanda, sua irmã, reside em sua companhia e, 

conta com oitenta e seis anos de idade, sendo portadora de Esquizofrenia 

Crônica, tipo Paranóide – CID F20.0 – id. 6865002, o que a torna 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 7157896, que 

deferiu a gratuidade processual e nomeou a autora, comocuradora 

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. Em cumprimento ao 

mandado de citação, constatou-se que, embora tenha assinado o 

mandado, a curatelanda não dispunha de discernimento, para entender as 

circunstâncias em que se dava sua citação, conforme certificado no id. 

8244000. Informação do INSS, quanto à inexistência de benefício 

assistencial em nome da curatelanda – id. 8242553. Relatório de estudo 

social consta no id. 10823753. O ilustre Ministério Público se manifestou 

pela nomeação de curador especial no id. 12017428, cuja nomeação 

ocorreu no id. 12020053, sendo a contestação apresentada no id. 

12463090. Parecer Ministerial pela procedência da ação, em busca de 

tornar-se definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida 

– id. 12770983. 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 oitenta e seis anos de idade, sendo 

portadora de Esquizofrenia Crônica, tipo Paranóide – CID F20.0, conforme 

consta no laudo, acostado ao id. 6865002, o que a torna dependente de 

auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários básicos, já que 

esquece de realizá-los. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi 

realizado estudo psicossocial – id. 10310201, por meio do qual se 

constatou que a curatelanda “apresentou pouco fala, sabe seu nome, mas 

não se orienta com relação ao tempo e espaço do meio que a cerca, e 

necessita do auxílio de terceiros para manter a rotina de suas atividades 

diárias”. 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 BENEDICTA DE 

FIGUEIREDO, 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 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 LUIZA DE FIGUEIREDO. 

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, 31 de julho de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021980-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA (REQUERENTE)

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (REQUERENTE)

JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (REQUERENTE)

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (INVENTARIADO)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (INVENTARIADO)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (INVENTARIADO)

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (INVENTARIADO)

JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1021980-21.2016.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Intimar a 

parte autora, nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimentos das custas referentes a 

distribuição da carta precatória, ou retirá-la para providenciar sua 

distribuição junto ao Juízo Deprecado, com a finalidade de CITAÇÃO dos 

herdeiros Rodrigo e Juliana. CUIABÁ, 9 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021468-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. U. C. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 
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(ADVOGADO)

PATRICIA MACHADO MASSETTI OAB - 721.676.371-87 

(REPRESENTANTE)

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT0013747A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021468-04.2017.8.11.0041. AUTOR: THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE 

ARRUDA RÉU: ARTHUR MACHADO MASSETTI REPRESENTANTE: 

PATRICIA MACHADO MASSETTI Vistos etc. Tendo em vista que audiência 

já esta designada, e o tempo de convívio já fora fixado, em decisão 

anterior (Id. 11713282), defiro o pedido, constante do Id. 14640415, para 

que o autor passe o dia dos pais (12.08.2018) na companhia de seu filho, 

das 13:00 às 18:00 horas. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres 

advogados. Cumpra-se. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1003032 Nr: 24733-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFDLN, CFDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899/O, JOSE OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1081608 Nr: 2317-06.2016.811.0041

 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: AOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1081608

Vistos etc.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que as herdeiras de Roberto 

Bucair são maiores e estão representadas pelo mesmo advogado (fls. 08 

e 35), o que se presume que acordam quanto à partilha, razão pela qual 

CONVERTO o presente inventário, em arrolamento sumário, em atenção do 

disposto no art. 659, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de nova conversão para o rito do inventário ou de 

arrolamento comum.

INTIME-SE a inventariante, para que apresente novas declarações, no 

prazo de 10 (dez) dias, declarando os títulos das herdeiras, os bens do 

espólio, atribuindo-lhes valores e o plano de partilha, observando-se o 

disposto no art. 1829, do Código Civil, tudo em conformidade ao disposto 

no art. 660, do CPC.

Em face da presente conversão, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

suspensão de fl. 82.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 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.: 1134370 Nr: 24827-13.2016.811.0041

 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: AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APD, JLPD, MAPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MAGALHÃES 

CHAVES - OAB:18851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT, FÁBIO 

MATHEUS MARQUES - OAB:16520

 Código 1134370

Vistos etc.

 Preliminarmente, SUSPENDO o curso do processo, em face da ausência 

de constituição de novo advogado pela parte autora, frente à renúncia do 

mandato, conforme documentos de fls. 112/114, com fundamento no art. 

76, do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE, pessoalmente, o demandante, para que regularize sua 

representação processual nos autos, mediante a constituição de novo 

advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme 

determina o parágrafo primeiro do artigo em referência.

 Uma vez sanada a irregularidade, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão 

proferida à fl. 111, no que tange à citação do requerido Juliano Lucas 

Pereira Dias, tendo em vista que, a teor da certidão de fl. 118, houve 

somente a intimação do requerido Ayrton.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para extinção.

Sirva-se cópia da presente como mandado de intimação do autor .

Cumpra-se, com urgência.

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.: 776840 Nr: 30173-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDSM, MFDSM, JDSM, MFDSM, DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15.924, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

art. 485, inciso III, 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, 

08 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.: 1003033 Nr: 24734-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFDLN, CFDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899/O, JOSE OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez
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 Cod. Proc.: 796028 Nr: 2371-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCF, GFCF, TJCDS, GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....O ilustre Ministério Público se pronunciou à fl. 186, no sentido da 

adjudicação dos veículos e da liberação do valor depositado, em favor do 

exequente.Analisando detidamente os documentos acostados nos autos, 

verifica-se que a penhora que incidiu sobre o veículo GM/Vectra SD 

Expression, placa EGD 2309, cuja cópia do documento consta da fl. 112, 

ocorreu na data de 20 de julho de 2015 e, embora ainda registrado em 

nome do executado, foi transferido a terceiro na data de 16 de dezembro 

de 2014, ou seja, antes da efetivação da penhora, razão pela qual não é 

possível, a priori, afastar a boa-fé do terceiro adquirente, razão pela qual, 

INFERIDO o pedido de adjudicação do mesmo. Outrossim, DEFIRO o pedido 

de adjudicação do veículo HONDA CG 150 FAN ESDI, placa NRT 8269, pelo 

valor de avaliação, de acordo com a tabela FIPE, cujo extrato consta à fl. 

155, assim como, o pedido de liberação da quantia depositada em conta 

judicialEXPEÇA-SE alvará judicial, para transferência dos valores, para a 

conta informada pela genitora à fl. 10.EXPEÇA-SE auto de adjudicação. A 

expedição do mandado de entrega do veículo ao adjudicatário resta 

prejudicada, pois desconhecida a localização do executado e do bem.A 

execução prosseguirá pelo saldo remanescente. INTIME-SE o exequente, 

para que apresente planilha de cálculo atualizada do débito, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Após o decurso do prazo 

acima, dê-se vista dos autos ao ilustre Ministério Público. 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.: 1058223 Nr: 50148-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADL, GDLS, LDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16.640, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717, 

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

presente arrolamento sumário, à luz do art. 659 e ss. do CPC, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, dos bens deixados por EVALDO 

FERREIRA DE SOUSA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.Transitada em 

julgado esta decisão, EXPEÇA-SE formal de partilha, termo de adjudicação 

do imóvel de matrícula nº. 25.196 – fl. 36, em favor da Igreja Quadrangular 

e o competente alvará para transferência dos veículos Subaru, placa DOU 

0209 – fl. 112, em favor de Luiz Rondon de Almeida Correa, e 

Toyota/Corolla XEI, placa KLO 4483 – fl. 110, em favor de Ailson Martins e, 

por fim, alvará para liberação dos valores depositados em conta judicial, 

em conta a ser informada no prazo de 05 (cinco) dias, e para 

levantamento dos valores existentes, perante a Secretaria de Estado de 

Saúde.Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do 

CPC.Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação.Custas 

pelo espólio.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.: 1163290 Nr: 37254-42.2016.811.0041

 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: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PRODECENTE o pedido inicial, declarando que 

Dauri Alves Mariano é pai biológico de Michael Jackson dos Santos, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado desta decisão, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil, no qual o autor fora registrado (fls. 17), para 

que, em seu nome seja acrescido o patronímico “Mariano”, bem como, para 

que se efetue a inclusão, em sua filiação, do nome do genitor Dauri Alves 

Mariano e dos avós paternos.Consigno que, não há nos autos a 

qualificação do requerido.CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como, ao pagamento de honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).INTIME-SE a parte autora, 

por meio de sua advogada constituída, bem como, pessoalmente, perante 

à Penitenciária Central do Estado.Transitada em julgado, procedam-se as 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de 

nova determinação.Custas pelo requerido.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.: 1019156 Nr: 31457-22.2015.811.0041

 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: SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPLN, JGSN, LPN, LFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI JOSE BASSOTTO - 

OAB:OAB/SC 23.883, LIANE INES MARTINELLI - OAB:OAB/SC 29.974-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

DECLARO a convivência, em união estável, de SUELY BRAZ DA SILVA e 

PAULO LUIZ NAGORSKI, ocorrida entre o ano de 1995 à 05/07/2002, com 

fulcro no art. 226, §3º da Constituição da República e arts. 1.723 e 

seguintes do Código Civil, confirmando, assim, a tutela provisória 

concedida.CONCEDO a gratuidade processual postulada pelos 

requeridos.Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I. C.Cuiabá-MT, 08 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.: 227513 Nr: 34747-94.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBV, PRV, MAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11.967/MT, PAULA 

RAINATO VIEIRA - OAB:16238-A, PAULA RAINATO VIEIRA - 

OAB:MT/16.238-A, WELLINGTON PAULO TORRES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-TO 3929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RECEBO o pedido de sobrepartilha do bem, que 

sobreveio à homologação da partilha entre a meeira e o herdeiro, em 

observância ao rito do ARROLAMENTO COMUM. Consigno que, a 

homologação da partilha colocou fim ao encargo exercido pela meeira e, 

em face das razões levantadas na petição de fls. 87/89, NOMEIO 

inventariante o herdeiro Marcelo Amadeu Verlangieri, independentemente 

do compromisso, a teor do que dispõe o art. 664, Código de Processo 

Civil.INTIME-SE o inventariante, ora nomeado, para que apresente as 

declarações, por plano de partilha de bens, observando-se as regras 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.Na sequência, INTIME-SE a meeira, 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo do 

determinado, DESIGNO, desde já, a data de 13 de setembro de 2018, às 

08h30min, para realização de sessão de mediação, intimando-se as partes 

para que compareçam ao ato, por meio de seus procuradores 

constituídos. EXPEÇA-SE ofício ao nobre juízo da 1ª Vara Especializada 
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em Direito Bancário de Cuiabá, para que vincule os valores depositados 

em conta judicial, pertencentes ao espólio de João Amadeu Verlangieri, 

aos presentes autos, em atenção ao ofício nº. 0336/2018, acostado à fl. 

92.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá-MT, 07 de agosto de 

2018.Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1076505 Nr: 58255-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMD, FDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1076505

 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, 08 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1138427 Nr: 26758-51.2016.811.0041

 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: JL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCL, MDLRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAFFER BARBOSA 

SCHAPHAUSER - OAB:20549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIA ELIAS - 

OAB:8231

 ...... O douto Ministério Público as fls. 295/296, opinou pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.A ação vem se desenvolvendo em 

marcha regular e, não vislumbrando qualquer irregularidade a ser 

corrigida, dou o feito por saneado.Fixo os termos controvertidos como 

sendo: a)aferição da alteração da capacidade econômico-financeira do 

requerente e, a necessidade da requerida Defiro o requerimento de 

produção de provas a ser efetivada na audiência de instrução e 

julgamento, que ora designo para o dia 06 de novembro de 2018, às 14:40 

horas, como sendo: depoimento pessoal das partes e oitiva de 

testemunhas, que deverão ser apresentadas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do 

CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde 

logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em 

qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da audiência de 

instrução.Notifique-se o nobre Parquet.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 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.: 1120727 Nr: 19088-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDM, LFDM, OBDM, LDSB, SFDM, VFDM, SBDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDM, CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 Código

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário, proposta por Ademilson 

Francisco de Matos, Luciana Francisca de Matos, Oliveira Balbino de 

Matos, Sirlei Francisca de Matos e Vanderley Francisco de Matos, visando 

à obtenção da partilha dos bens deixados por Antônio Balbino de Matos, 

devidamente qualificados nos autos.

O presente arrolamento contou com a notícia inesperada de novo 

matrimônio realizado pelo de cujus na data de 15/12/2012, sob o regime da 

comunhão parcial de bens, conforme demonstrado pela certidão de 

casamento, acostada à fl. 81.

A viúva Cleusa Rodrigues de Oliveira Matos se habilitou nos autos, 

sustentando sua condição de meeira do patrimônio do falecido, em face da 

união estável entre ambos, que teria tido início ainda no ano de 2001, 

assim, antes da aquisição do imóvel, que fora adquirido na data de 03 de 

julho de 2006.

Contudo, em que pesem as alegações da viúva, está não trouxe nenhuma 

prova capaz de comprovar a afirmada união estável, supostamente 

iniciada no ano de 2001, nem mesmo comunicou nos autos, a propositura 

de eventual ação de reconhecimento de união estável post mortem, razão 

pela qual, corroborado pela impugnação dos herdeiros, não é possível 

reconhecer sua qualidade de meeira, uma vez que os direitos sobre o 

imóvel foram adquiridos, antes da realização do casamento.

 Ademais, quanto ao pedido de busca de bens do espólio, verifica-se que 

já foram realizadas, o que se observa das fls. 45/49, razão pela qual, 

INDEFIRO-O, se de outros bens não tiveram notícias.

Outrossim, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Cartório de 

Registros Imobiliários, para que efetuasse o registro da compra e venda, 

neste autos de inventário, uma vez que a questão demanda ação própria, 

já que na matrícula do imóvel, consta que a proprietária Lourdes Maria, era 

casada com Carlos Pereira da Silva, o que decorre, possivelmente, a 

ausência de regularização das questões referentes ao óbito do esposo.

 Diante do exposto, INTIME-SE o inventariante, para que apresente plano 

de partilha do direito de posse, transmitido pelo autor da herança, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

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.: 728624 Nr: 24555-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDOS, RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OABMT 15420, TATIANE PEREIRA BARROS PERROT - 

OAB:10.757/MT, TATIANE PEREIRA BARROS PERROT - OAB:10757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:10757

 Código 728624

Vistos etc.

Verifica-se que o endereço, constante da decisão de fl. 155, cuja cópia 

serviu como mandado de intimação do requerente, não é compatível com o 

último endereço fornecido nos autos, notadamente, quando de sua 

regularização processual às fls. 90/91, em face de sua maioridade.

Diante do exposto, a fim de se evitar futura alegação de nulidade, 

INTIME-SE, pessoalmente, o requerente Vinicius Richard de Oliveira Silva, 

para que manifeste seu interesse no prosseguimento do processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sem prejuízo da ordem acima, EXPEÇA-SE alvará judicial, para 

transferência dos valores depositados, em conta judicial – fl. 141, para a 

conta poupança do requerente, constante da fl. 133.

Sirva-se a cópia da presente como mandado de intimação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 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.: 1023482 Nr: 33640-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Após o 

recolhimento das custas processuais, EXPEÇA-SE alvará judicial, em favor 

de Raquel Cristina Araújo Silva e Genésio Machado Araújo, em atenção 

aos pedidos de fls. 568/570 e 585/587, para levantamento da cota-parte 

que caberia ao herdeiro Genésio Araújo Filho, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), que deverão ser transferidos para conta a ser 

informada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.INTIMEM-SE os herdeiros 

representados nos autos, para que, requerendo, realizem o pedido de 

liberação da cota-parte respectiva, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

atenção ao princípio da economia processual.Decorrendo o prazo sem 

requerimento, o saldo remanescente permanecerá depositado em conta 

judicial, à disposição dos demais herdeiros, que deverão realizar o pedido 

de levantamento, mediante procedimento autônomo. As partes não contam 

com a gratuidade processual – fl. 36, e diante do reconhecimento da 

ilegitimidade da autora, condeno os herdeiros, ora beneficiados, ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Transitada em julgado 

esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos, independentemente de nova determinação.Custas a recolher.P. 

R. I. C.Cuiabá-MT, 06 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.: 320149 Nr: 22340-85.2007.811.0041

 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: JVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA, TEGDA, IMES, OAMSVA, JMSVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1077992 Nr: 199-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1160596 Nr: 36206-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137257 Nr: 1268-19.1982.811.0041

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA DE 

FIGUEIREDO ROCHA E SILVA, para devolução dos autos nº 

1268-19.1982.811.0041, Protocolo 137257, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 786408 Nr: 40301-63.2012.811.0041

 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: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 Código 786408

 Vistos etc.

 Defiro parcialmente os pedidos de fls. 438/vº.

 Determino, nos termos do art. 854 do CPC, a utilização do sistema 

BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da parte 

executada, devendo o numerário existente ser indisponibilizado, até o 

valor indicado na execução.

Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do 

executado.

 Os autos permanecerão em gabinete até que a ordem de bloqueio ou a 

indicação de inexistência de ativos financeiros seja informada a este 

Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ).

a) Caso haja ativos financeiros ou veículo, servirá como termo de penhora 

os formulários de detalhamento:

b) Intime-se o executado na pessoa de seu procurador para, querendo, 

expressar-se nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil;

c) Intime-se o exequente, para que se manifeste em cinco dias a respeito 

do bloqueio;

d) Não havendo êxito no bloqueio de ativos financeiro, intime-se o 

exequente para que manifeste em cinco dias;

 Quanto ao requerimento de busca em Cartórios de Registro, indefiro eis 

que se trata de providência da parte.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 268136 Nr: 1286-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF, KRBF, CSF, RSF, SBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, ROSIMEIRE 
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LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - OAB:17675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYNÁLIA BARBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SAMIRA BRITO FEGURI - OAB:11.680/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 Autos 268136

Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 660.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, 

transferindo-se o valor para conta informada às fls. 660.

 Proceda-se nova tentativa de bloqueio do saldo remanescente, conforme 

determinado no item 2 da decisão de fls. 650/651.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 148052 Nr: 10728-34.1999.811.0041

 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: PRDC, ÂRDCM, SRDC, NRDCJ, JDS, LRDC, O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA 

ESTEFAN - OAB:7.030/MT, BISMARCK DUARTE DINIZ - OAB:2987/MT, 

BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB:8.764/MT, CARLA MITIKO HONDA 

DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FERNANDA BAPTISTA JARROS - 

OAB:6255, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GLAUCO DE 

GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, JAKELINE APARECIDA MOURA - 

OAB:6.064/MT, Jakeline Aparecida Moura - OAB:6064/MT, 

JULYEFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844, 

LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT, MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, SONIA 

RABELLO DE CASTRO - OAB:07.07.77-RJ, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

THOMAZ HENRIQUE R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT, THOMAZ 

HENRIQUE R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 12.476, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 148052

Vistos, etc.

Ante a informação de contas em nome do falecido às fls. 586, determino a 

utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos 

em nome do de cujus.

 Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ).

Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos.

Em sendo negativo, oficiem-se as agências informadas às fls. 586, para 

que, transfira todo e qualquer valor, para conta judicial vinculada a estes 

autos.

Intime-se a inventariante, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos, cópia do Procedimento Administrativo de recolhimento do ITCD.

Após remetam-se os autos a Fazenda Pública, para manifestação.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008051-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GOMES PEREIRA (AUTOR)

V. G. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MANASSES PASE KURUMA (RÉU)

Outros Interessados:

JEOVANIA CONCEICAO SOUZA (TESTEMUNHA)

SONIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

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 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1008051-81.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Fixação] Parte Autora: VITORIA GOMES DE SOUZA, LUCIENE 

GOMES PEREIRA PARTE RÉ: MANASSES PASE KURUMA INTIMANDO(A, 

S): MANASSES PASE KURUMA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

17/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 6.000,00 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, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital integrar a relação processual 

e, responder, querendo, a ação, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 

RESUMO DA INICIAL: M. D. G. K., representado por sua genitora, menor 

VITÓRIA GOMES DE SOUZA, assistida por sua genitora, Sra. LUCIENE 

GOMES PEREIRA interpôs ação de Alimentos com pedido de alimentos 

PROVISÓRIOS em face de MANASSES PASE KURUMA, requerendo a 

prestação alimentícia. DESPACHO: "Vistos etc. Em análise da 

manifestação constante do Id. 13398179, indefiro, por ora, o pedido, de 

realização da citação do requerido por edital. Sabe-se que, a citação por 

edital é medida excepcional, sendo esta alternativa utilizada tão somente, 

após esgotadas as possibilidades de localização da parte requerida. 

Diante do exposto, promova-se pesquisa, junto aos Sistemas 

conveniados, visando obter informações, em relação ao endereço do 

requerido MANASSES OASE KURUMA, CPF nº 060.582.811-30, filiação 

Jair Curuma e Marinete Meoca Ipaquiri. Os autos permanecerão em 

gabinete, até que, a informação do endereço do requerido, seja informada 

a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Frustradas as buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação, 

conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido o prazo 

determinado, sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos a nobre 

Defensoria Pública, para seu pronunciamento, na condição de curadora 

especial. Cite-se, mediante as cautelas e advertências legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." OBSERVAÇÕES: Em caso de 

revelia será nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV do 

CPC. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 26 de julho de 2018 

. (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036117-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CASTRILLON ABDALA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036117-71.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LUIS FERNANDO CASTRILLON 

ABDALA EXECUTADO: JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposta por Luis 

Fernando Castrillon Abdala, em desfavor de José Antônio Abdala Queiroz, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Busca o exequente o 

cumprimento da obrigação alimentar, pelo rito da penhora, visando receber 

o valor de R$ 122.707,90 (cento e vinte e dois mil, setecentos e sete reais 

e noventa centavos), referentes aos meses de novembro/2015 a 

outubro/2017. O requerido foi devidamente citado e intimado para efetuar o 
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pagamento dos alimentos em atraso ou apresentar justificação. 

Apresentou-se no Id. 12369354, sob o argumento de que a obrigação 

alimentar se extinguiu automaticamente, tendo em vista, que o exequente 

já atingiu a maioridade civil, bem como, apresentou alguns recibos (Id. 

12369396) alegando que se estivesse em débito, seria somente no valor 

de R$ 69.562,61 (sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais 

e sessenta e um centavos). A parte exeqüente, se manifestou em Id. 

12822131, onde não aceitou a justificativa apresentada pelo executado. 

Este juízo, designou audiência de mediação(Id. 12870326) e, esta restou 

infrutífera, pois, as partes não chegaram a um acordo. Relatei o 

necessário. Decido. O executado, devidamente citado, apresentou a 

justificativa (Id. 12369354), de forma tempestiva, afirmando que a sua 

obrigação de prestar alimentos ao filho, se extinguiu automaticamente, pois 

o exequente atingiu a maioridade, bem como juntou recibos de pagamentos 

nos autos, alegando que o valor do débito alimentar seria de R$ 69.562,61 

(sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e um 

centavos). Em primeiro lugar ressalto que, a obrigação de prestar 

alimentos não se extingue automaticamente, tal objetivo exige a 

interposição de ação autônoma e especifica. Outrossim, ante a 

impontualidade da prestação de alimentos, bem como, do pedido constante 

do Id. 12822131, determino a utilização do sistema BACENJUD, nos termos 

do art. 854 do CPC, para verificação de existência de ativos em nome de 

JOSÉ ANTÔNIO ABDALA QUEIROZ, CPF: 218.791.256-68, devendo o 

numerário existente ser indisponibilizado, até o valor de R$ 122.707,90 

(cento e vinte e dois mil, setecentos e sete reais e noventa centavos). Os 

autos permanecerão em gabinete até que a ordem de bloqueio ou a 

indicação de inexistência de ativos financeiros seja informada a este 

Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Não 

havendo êxito no bloqueio de ativos financeiro, intime-se a parte 

exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias; Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024988-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

ADRIANO ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024988-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANO ALMEIDA DA CRUZ, 

EDILAINE ALMEIDA DA CRUZ REQUERIDO: LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como 

Curadores Provisórios de LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ, mediante 

compromisso, ADRIANO ALMEIDA DA CRUZ E EDILAINE ALMEIDA DA 

CRUZ, para que, pratiquem os atos da vida civil do curatelado que, 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, os curadores 

poderão 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. Ante às informações 

de que o curatelo não possui condições de locomoção, deixo, por ora, de 

determinar a sua entrevista. Cite-se[1] o curatelando dos termos desta 

ação, fazendo constar do mandado que, a mesma poderá impugnar o 

pedido, contados 15 (quinze) dias após a citação. No ato da citação, o 

ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se o curatelando, encontra-se 

em condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Transcorrido o 

prazo da citação, sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à 

culta Defensora Pública que, ora nomeio como curadora especial do 

beneficiário, conforme disciplina o art. 72, do CPC. Oficie-se o INSS, para 

que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se o curatelando, recebe 

algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia 

do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. Realize-se 

estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Parquet. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Luciano de Almeida Cruz – Endereço: Rua 48, Quadra 17, Bloco 22, 

Apartamento 101, CPA III, Setor IV, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.058-446. 

ZONA 06.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009472-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA NAGAISHI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1009472-72.2018.8.11.0041. AUTOR: FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA RÉU: 

PATRICIA FERREIRA NAGAISHI Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos, proposta por Felipe Nagaishi de Oliveira, em 

face de Patricia Moraes Ferreira, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu o autor que, as partes se divorciaram, consensualmente, na 

data de 03 de abril de 2017, união esta da qual não advieram filhos, nem 

foram amealhados bens. Narrou que, se comprometeu ao pagamento de 

alimentos, no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), durante vinte 

e quatro meses, já que à época a requerida estaria iniciando atividades 

empresariais. Informou que, custeou todas as despesas pessoais da 

requerida, até a data do divórcio, e, ainda, realizou o pagamento do 

conserto do veículo da mesma, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o 

valor de R$ 14.139,36 (quatorze mil cento e trinta e nove reais e trinta e 

seis centavos), referente ao parcelamento do Simples Nacional do seu 

novo empreendimento e o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 

referente à dívida contraída pela empresa por ela administrada. Relatou 

que, a requerida passou a viver, em união estável, na data de 08 de 

dezembro de 2017. A ação foi recebida, na data de 18 de abril de 2018, 

nos termos da decisão de id. 12777710, que deferiu a gratuidade 

processual, designou data para a realização da sessão de mediação, 

determinou a citação da requerida e postergou a análise do pedido de 

tutela provisória, para após a angularização processual. Irresignado, o 

demandante interpôs recurso de agravo de instrumento - id. 13242009, o 

qual foi improvido, nos termos da decisão de id. 13474507. A requerida se 

habilitou nos autos, juntando procuração no id. 13321982, e apresentou 

contestação – id. 13947403, impugnando, preliminarmente, a gratuidade 

processual concedida ao requerente e, quanto ao mérito, sustentou, em 

síntese, que as partes foram casadas durante três anos e, juntos, 

iniciaram uma atividade, empresarial, inclusive com seus recursos 

pessoais, e que durante o exercício da atividade muitas dívidas foram 

contraídas, em nome da requerida, sendo que hoje, após a venda da 

empresa, no final de 2017, estaria buscando se reinserir no mercado de 

trabalho. Por fim, sustenta que, em decorrência da exposição de sua 

intimidade nos emails pessoais trocados, culminou no fim de seu 

relacionamento. A sessão de mediação restou infrutífera – id. 13586250. 

Impugnação à contestação, consta do id. 14436690. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Felipe Nagaishi de Oliveira, em face de Patricia Moraes 

Ferreira, devidamente qualificados nos autos. Antes de adentrar ao mérito 

da ação, necessária a análise da impugnação à gratuidade processual, 

apresentada pela requerida em sua contestação. O autor pugnou pela 

gratuidade processual, sustentando ausência de recursos, para custear o 

pagamento das custas e despesas processuais, sem o prejuízo do próprio 

sustento, o que foi deferido, quando do recebimento da ação. Entretanto, 

os documentos que acompanharam a contestação demonstraram, 

satisfatoriamente, que não é o caso, já que o requerente dispõe de vida 

bastante confortável, que o possibilita a viagens internacionais e 

casamento luxuoso, razão pela qual, defiro a impugnação apresentada, e 
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revogo a concessão da gratuidade concedida à parte autora. Quanto ao 

mérito, infere-se que a presente demanda encontra o seu contorno, no 

pedido de exoneração do dever de pagar alimentos à requerida, 

ex-cônjuge do autor, obrigação assumida no acordo de divórcio 

consensual, realizado pelas partes, na data de 03/04/2017, durante o 

período de vinte e quatro meses, em razão da alteração econômica 

experimentada pela alimentanda, que inclusive, teria passado a conviver 

em união estável, constituindo, assim, nova família. A obrigação alimentar 

entre cônjuges/companheiros decorre do dever de mútua assistência, que 

se fundamenta no Princípio da Solidariedade Familiar, e se justifica em 

situações excepcionais sendo, via de regra, fixada de forma temporária, a 

fim de possibilitar o recomeço de vida, mediante reinserção no mercado de 

trabalho e adaptação à nova realidade econômica, pós o fim conjugal. 

Nesse sentido, colaciono jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

PROLONGADA. OCIOSIDADE. POSSIBILIDADE. PARENTESCO. 

SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. NOVO 

PEDIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a fixação 

indefinida de alimentos a ex-cônjuge, que, à época da decretação dos 

alimentos, possuía condições para sua inserção no mercado de trabalho. 

2. O fim do casamento deve estimular a independência de vidas e não o 

ócio, pois não constitui garantia material perpétua. 3. O dever de prestar 

alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia 

interpretação restritiva, ressalvadas as peculiariedades do caso concreto, 

tais como a impossibilidade do beneficiário em laborar ou eventual 

acometimento de doença invalidante. 4. (...) 7. Recurso especial provido. 

(STJ, REsp 1608413/MG, RE 2014/0108027-8, M. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, T3 – Terceira Turma, DJe 05/05/2017). Destaquei. Frente ao caso 

em concreto, analisando os documentos acostado aos autos, verifica-se 

que a obrigação alimentar assumida pelo requerido à época do divórcio, 

que tem termo final no mês de abril de 2019, foi motivada por dificuldades 

financeiras da alimentanda no momento, inclusive, por estar iniciando “um 

novo negócio”. Observa-se da escritura pública de divórcio que, as partes 

estavam separadas de fato, desde a data de 25 de outubro de 2016, 

sendo que todas as despesas da requerida foram custeadas pelo 

alimentante, até a data do divórcio, informação esta que não foi por ela 

contestada, assim como não foi a informação de que o autor teria 

assumido despesas com o conserto de veículo particular da requerida e 

com dívida da empresa, o que demonstra que a requerida não ficou 

exposta ao desamparo. Desde então, passaram-se dezesseis meses. Em 

sede de contestação, a requerida alega que em decorrência do divórcio, 

assumiu diversas dívidas decorrentes da empresa constituída na 

constância do casamento, a qual, consigne-se, não foi partilhada entre as 

partes, juntando cópia de boleto em seu nome, fatura de cartão em nome 

da empresa e sentença trabalhista, acostada ao id. 13947521, 13947529, 

13947512, de modo contrário, o autor foi quem juntou cópia do e-mail 

encaminhado pela requerida ao mesmo, no qual consta a informação de 

que as dívidas da empresa foram assumidas pela compradora – id. 

14436712. Outrossim, há de se que considerar que a parte autora 

demonstrou que a alimentanda constituiu nova família, mediante a 

constituição de união estável, isso porque, em que pese a escritura 

pública de dissolução de união estável, constante do id. 14552031 (p. 3), 

na qual consta que o fim da união, se deu na data de 09/02/2018, as fotos 

apresentadas pelo autor, que acompanharam sua peça de impugnação, 

demonstram que a união se manteve, sendo que uma delas, data de 15 de 

junho de 2018. Ainda, não é demais considerar que a escritura pública de 

reconhecimento e dissolução de união estável foi realizada, na data de 

18/06/2018, enquanto a presente ação foi protocolada na data de 

10/04/2018. Dessa forma, entendo que a constituição de nova família, 

somado ao fato de que a requerida é jovem e ao considerável decurso de 

tempo, desde a separação de fato do casal, o que concedeu à requerida 

tempo suficiente para se recolocar no mercado e organizar suas finanças 

pessoais, é capaz de sustentar a procedência do pedido do autor, 

antecipando, assim, a exoneração do encargo alimentar que teria fim, em 

abril de 2019. Por derradeiro, com o intuito de garantir maior segurança à 

requerida, a pensão alimentícia a ser paga no dia 10 de agosto deverá ser 

mantida, exonerando-se o requerido, a partir do mês de setembro de 2018. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para EXONERAR 

o autor da obrigação alimentar assumida, em relação à requerida, a partir 

do mês de setembro de 2018, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e honorários do advogado, que fixo em 10% sobre o valor do 

benefício econômico auferido pelo autor, que se traduz no número de 

parcelas de que foi exonerado. Transitada em julgado, procedam-se às 

anotações e baixas necessárias, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. P.R.I.C. Custas pela requerida. 

Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002918-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEIBER AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1002918-24.2018.8.11.0041. AUTOR: INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA 

LIMA E SILVA RÉU: KLEIBER AUGUSTO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Ação Revisional de Alimentos, proposta por Kleiber Junior Lima e Silva, 

representado por sua genitora Ingrid Aparecida de Oliveira Lima e Silva, 

em face de Kleiber Augusto da Silva, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu a autora que, as partes realizaram acordo, que contou com 

sentença homologatória, no processo nº. 19166-53.2016.811.0041, que 

condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia, fixada em 65% 

(sessenta e cinco por cento) do salário mínimo, assim como, ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da compra do uniforme 

e materiais escolares e despesas médicas. Sustentou que, o requerido 

percebe renda mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), enquanto a genitora 

do autor, a quantia bruta de R$ 1.108,24 (mil cento e oito reais e vinte e 

quatro centavos) e o valor fixado se tornou insuficiente ao custeio das 

suas despesas, razão pela qual, pugnou pela majoração dos alimentos, 

para a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Com a inicial vieram 

documentos, dentre os quais comprovante do plano de saúde e fotos do 

requerido. A ação foi recebida, na data de 08 de fevereiro de 2018, por 

meio da decisão de id. 11709284, que deferiu a gratuidade processual e 

determinou a citação do requerido. O requerido foi regularmente citado, 

conforme certificado no id. 12269614. A audiência de tentativa de 

conciliação restou inexitosa, pois optou o requerido por não realizar 

proposta de acordo na oportunidade. No id. 13111785 foi certificado o 

decurso do prazo para apresentação de contestação, razão pela qual 

pugnou a parte autora pelo julgamento antecipado do processo. Instado a 

se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela parcial 

procedência da ação, mediante julgamento antecipado, com a majoração 

dos alimentos para um salário mínimo vigente, nos termos constantes do 

id. 14517416. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Revisional de Alimentos, proposta por Kleiber Junior Lima e Silva, 

representado por sua genitora Ingrid Aparecida de Oliveira Lima e Silva, 

em face de Kleiber Augusto da Silva, devidamente qualificados nos autos. 

Preliminarmente, em face da ausência de contestação do requerido, 

embora regularmente citado, DECRETO sua revelia, presumindo-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora, com 

fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil, e realizo o 

julgamento antecipado da ação, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do 

CPC. A demanda encontra seu contorno no pedido de revisão dos 

alimentos, fixados no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do 

salário mínimo vigente, em favor do infante, na data de 29 de novembro de 

2016 – id. 11701807. Extrai-se dos autos que o autor ha pouco completou 

cinco anos de idade, já que nascido na data de 11/07/2013 – id. 11701736 

e conta, em seu favor, com a presunção de suas necessidades, próprias 

da idade, que já se diferem, inclusive, daquelas existentes à época da 

fixação dos alimentos. A parte autora, por meio das fotos juntadas no 

processo, demonstrou que o requerido conta com uma vida confortável, 

vida social ativa e diversos momentos de laser, demonstrando, assim, 

aptidão a auxiliar ainda mais nos custos do desenvolvimento do filho, 

proporcionando-lhe melhores condições de educação, laser, entre outros, 

o que é fortemente corroborado por sua revelia. Por outro lado, o conjunto 
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probatório produzido não é suficiente para justificar o aumento do valor 

dos alimentos no patamar postulado, até porque, o requerido conta com 

outro filho - id. 11701807, razão pela qual, entendo por bem acompanhar o 

pronunciamento do zeloso Ministério Público, para majorar o valor dos 

alimentos, fixando-os em 01 (um) salário mínimo vigente, a ser pago 

mediante desconto em folha de pagamento. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para majorar 

o valor dos alimentos, FIXANDO-OS em 01 (um) salário mínimo vigente, que 

deverá ser descontado diretamente em folha de pagamento. EXPEÇA-SE 

ofício à empresa empregadora – id. 11701604 (p. 8), para que efetue o 

desconto do valor da obrigação, diretamente em folha de pagamento do 

requerido, transferindo-a para a conta nº. 00048256-6, agência nº. 1918, 

operação 13, da Caixa Econômica Federal, em nome de Ingrid Aparecida 

de Oliveira Lima e Silva, CPF nº. 020.210.971-29 (id. 11701604 (p. 8)). 

CONDENO o requerido no ônus da sucumbência, e FIXO honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

observando-se o disposto no art. 292, inciso III, do CPC. Transitada em 

julgado, procedam-se às anotações e baixas necessárias, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. Custas pelo 

requerido. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006827-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE DOS SANTOS MORAES (AUTOR)

M. V. D. S. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1006827-74.2018.8.11.0041. AUTOR: MIRYAN VITORIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, GEISIANE DOS SANTOS MORAES RÉU: ERDINO DE OLIVEIRA 

Vistos. Acolho a emenda constante de Id. 13181380. Quanto ao pedido 

liminar referente a fixação dos alimentos provisórios, entendo que a 

questão precisa ser melhor analisada, após o contraditório. Isso porque, 

no dia 22.02.2018 foi realizado acordo perante o Promotor de Justiça, 

onde ficou estipulado que cada qual arcaria com as despesas do filho que 

estiver sob sua guarda e, passados apenas vinte dias, já foi proposta 

ação revisional. Com essas considerações, indefiro a antecipação dos 

efeitos da tutela. Designo audiência de conciliação, para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 13h30min. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016731-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR DA MATA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO)

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JACOB MONTEIRO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 

de outubro de 2018, às 17h00min, oportunidade em que as partes deverão 

apresentar prova de seu estado civil, ou seja, certidão de nascimento ou 

casamento. 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. Notifique-se o Ministério Público. 

Cite-se a requerida conforme endereço informado em Id. 13870873. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015904-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. F. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT0007834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. T. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Acolho os autos na forma 

declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 

1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Nos termos do 

art. 528 do novo Código de Processo Civil, cite-se o executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, que 

está atualizada até o mês de maio/2018, mais as parcelas que vencerem 

no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; 

c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas 

do valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das 

parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos 

no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia 

da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 826432 Nr: 32360-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLY COSTA ITACARAMBY, LFDSI, MLBS, 

EDILAMAR BARRETO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a trazer aos autos as cópias para compor o Formal 

de Partilha, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 319799 Nr: 21966-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLP, ANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA - 

OAB:17636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2007/959 – Código 319799

 Visto.

 Considerando a informação de fls. 186/187, defiro à Senhora Alzira 

Neves Moreira, o prazo de 60 dias, para que cumpra a determinação de fl. 

184.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1145330 Nr: 29769-88.2016.811.0041

 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: LPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712

 Vistos.

Acolho parcialmente a cota de fl. 46.

Proceda-se com a realização do estudo social do caso, no prazo de 60 

(sessenta) dias.

Com o relatório, digam as partes no prazo legal, a começar pela 

requerente.

Após, ao Ministério Público.

Testemunhas serão ouvidas em juízo, se necessário.

As certidões de nascimento constam dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720980 Nr: 16457-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVL, ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MORAES - OAB:14141/MT, ANA PAULA MELO DE CASTILHOS 

SHIBATA - OAB:19.500/MT, ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - 

OAB:14.146, LISEANE PERES DE OLIVEIRA TOLEDO - DEFENSORA 

PUBLÍCA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13.594/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:4902 MT, EMERSON 

DA SILVA MARQUES - OAB:16877/MT, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ 

- OAB:9486, MARCOS ALEXANDRE COELHO - OAB:7598, MARIA LUIZA 

ALAMINO BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 Vistos.

Considerando o documento de fls. 94/97, qual seja, laudo pericial que 

excluiu a paternidade, SUSPENDO o cumprimento do mandado de prisão.

Intime-se a parte exequente pessoalmente, para manifestar em 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Não sendo possível a intimação na forma acima determinada, intime-se por 

Edital, nos mesmos termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129922 Nr: 9925-85.1998.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO BRUNO 

CAMACHO DE ABREU, para devolução dos autos nº 

9925-85.1998.811.0041, Protocolo 129922, 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.: 917892 Nr: 41983-82.2014.811.0041

 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: EVCS, GRCS, CSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEBORA DE 

OLIVEIRA ANDRADE, para devolução dos autos nº 

41983-82.2014.811.0041, Protocolo 917892, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 375626 Nr: 11860-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DUARTE VIEIRA, FERNANDO ANDRADE 

VALDASCA, FABIANA ANDRADE VALDASCA MEDINA RAMOS, 

KAROLINA DUARTE VIEIRA, K.D.V, A.D.V., ALDAÍZA MARIA COELHO 

CAVALCANTE, ELIZA DA SILVA GARCIA BORGES, CLEONICE DUARTE 

VIEIRA, A.V.V.J., A.M.C.V., G.V.S., N.V.S., R.V.S., WELLINGTON DE 

SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA 

NETO, KARLA DUARTE VIEIRA DE CAMPOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HÉLIO R. DO PRADO 

FILHO - OAB:7626/MT, DARLAN ADIB FARES - OAB:OAB/MT 9265, 

DAVI SOARES DE MIRANDA - OAB:15.123/MT, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARCELON ANGELOS DE MACEDO - OAB:11009-B/MT, 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215, MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT, MONIZE ATEYEH - 

OAB:12508, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B, OZANA 

BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - OAB:6084, 

VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT, Vinicius Kenji Tanaka - OAB:20773

 Nos termos da legislação processual, e verificando que os herdeiros 

abaixo relacionados possuem procuradores constituídos aos autos, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação aos filhos do 

herdeiro ADRIANO DUARTE VIEIRA, quais sejam FABIO DUARTE VIEIRA, 

KARLA DUARTE VIEIRA DE CAMPOS MELO, KAROLINA DUARTE VIEIRA E 

KAMILA DUARTE VIEIRA, para que informem se além do quinhão o falecido 

possuía outros bens em seu nome, juntando a este feito certidões 

negativas de débitos fiscais, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1034849 Nr: 39030-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDSC, MAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OABMT 15714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:

 Certifico que, nesta data, cadastrei o advogado da parte requerida, ato 

contínuo, remeto à publicação este despacho, "in verbis": Processo n. 

39030-14.2015 – Código 1034849 Vistos. As partes possuem legitimidade 

para figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Por meio da presente ação, a requerente busca a fixação de 

alimentos a seu favor, no importe de 35% (trinta por cento) do salário do 

requerido (fl. 07).

 Na decisão de fl. 12, foi fixada a verba alimentar no importe de 20% (vinte 

por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, e designada audiência 

de tentativa de conciliação, que não se realizou ante a ausência de 

intimação do requerido (fls.19 e 30).

 À fl. 40 foi apresentada a contestação, na qual o requerido sustenta que 

não tem condições de pagar a verba alimentar no montante fixado 
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inicialmente, e propõe ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre seus 

rendimentos. Às fls. 48/49 foi apresentada a impugnação. O parecer 

Ministerial foi lançado à fl. 51, pela designação de audiência.Não há 

arguição de preliminares, como também não há irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de outubro 

de 2018, às 13h:30min. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-.se Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Svalério Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1097839 Nr: 9626-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9626-78.2016 – Código 1097839.

 Vistos.

 Maira Sant’Anna Genaro aforou Ação de Partilha Posterior ao Divórcio em 

face de Vitor Soares Sulas.

 Esclarece que contraíram matrimônio em 19 de fevereiro de 2013, sob o 

regime da comunhão parcial de bens, e divorciaram-se em 04 de fevereiro 

de 2016. Na escritura do divórcio extrajudicial lavrado em cartório, constou 

que a partilha dos bens seria feita posteriormente.

 À fl. 34 foi deferido o requerimento do bloqueio on line do valor de R$ 

61.000,00 (sessenta e um mil reais); o recolhimento dos pertences 

pessoais da autora na referida casa; e a designação de audiência de 

conciliação.

 À fl. 43 consta termo de audiência, sem o comparecimento das partes.

 À fl. 47 consta termo de audiência que resultou inexitosa, ante a ausência 

do requerido.

 Às fls. 63/64 a parte autora pugnou pela citação por edital do requerido e 

acostou termo de acordo feito com o Condomínio Belvedere referente as 

dívidas existentes.

 À fl. 83 foi designada a busca de informação do requerido junto ao 

sistema SIEL/TRE e BACENJUD.

 À fl. 94 consta certidão de citação por edital do requerido, com a 

certificação do decurso de prazo sem manifestação à fl. 106.

 Às fls. 98/105 foi acostado pela autora comprovantes de pagamento.

 À fl. 107 a parte autora pugnou pela decretação da revelia do requerido.

 À fl. 108 foi nomeada Curadora Especial do requerido.

 Às fls. 110/111 foi apresentada contestação por negativa geral.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, decreto a revelia da parte requerida.

No caso sub judice, a revelia opera seus efeitos integralmente, não só 

pela condição da parte demandada, pessoa maior e absolutamente capaz, 

mas também porque o pleito da autora está afeto a direito disponível, os 

pedidos são possíveis de acolhimento ante a possibilidade jurídica, e a 

requerente demonstrou preencher os requisitos permissivos, vejamos:

Foi confirmado nos autos o divórcio através de Escritura Pública 

Extrajudicial de Divórcio Consensual. Conta na escritura que a partilha dos 

bens seria feita posteriormente, porque a obra de construção residencial 

ainda não estava concluída, ficando a venda e divisão dos valores 

condicionados à regularização do cartório.

No entanto, percebe-se que após a efetivação do divórcio, as 

divergências sobre a partilha começaram a surgir e foram intensificando 

com o passar do tempo, tanto que o requerido tomou rumo ignorado, não 

sendo possível nem sua citação pessoal, que dirá, então, a possibilidade 

de se tentar um acordo entre as partes. Assim, a requerente buscou, pela 

via judicial, a regularização da partilha dos bens adquiridos pelo esforço 

comum.

Os bens apresentados à meação são: um terreno no condomínio 

Belvedere, com a edificação de uma casa residencial, que ainda pende de 

averbação sobre o mesmo, e um saldo no valor de R$122.002,00 (cento e 

vinte e dois mil e dois reais), valor esse oriundo da venda de um 

apartamento.

Impende esclarecer que o referido apartamento foi vendido pelos 

demandantes ainda na constância do casamento, pelo valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), mas de comum acordo, o ex-casal 

assumiu dívidas para a construção da casa no Belvedere, num total de R$ 

77.998,00 (setenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais) dívidas 

essas ainda não pagas, mas que reconhecidamente é de responsabilidade 

dos dois. Assim, com o valor da venda do apartamento, convencionaram 

que utilizariam parte para pagar aquelas dívidas (R$ 77.998,00), restando 

a partilhar os R$122.002,00 (cento e vinte e dois mil e dois reais), que 

ficaram depositados na conta bancária do requerido, conforme afirmado 

na preambular.

Do valor suso mencionado, caberia a cada consorte a metade, ou seja, R$ 

61.001,00 (sessenta e um mil e um reais). Contudo, o demandado não 

passou à requerente o que lhe cabe, e simplesmente desapareceu, sem 

deixar notícias. Por essa razão, inclusive, foi deferida a liminar para 

bloqueio on-line na conta bancária do demandado, desse valor que cabe à 

autora. No entanto, foram penhorados apenas R$ 3.637,40 (três mil, 

seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos - fl. 38), e ainda 

assim, após o bloqueio desse valor, o requerido continuou sem dar 

notícias, não veio aos autos.

Por todos esses fatos é que concluo que a autora se desincumbiu do 

ônus imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, ao demonstrar 

que os bens foram adquiridos durante o casamento, o que pode ser 

confirmado pelos documentos acostados às fls. 99 e seguintes, e a 

superveniente necessidade de se fazer a partilha, ante a ruptura do 

matrimônio.

Assim, reconheço que a requerente é credora do requerido no montante 

de R$ 61.001,00 (sessenta e um mil e um reais), provenientes de sua 

meação no crédito oriundo da venda do apartamento.

Com relação ao imóvel residencial no condomínio Belvedere, há nos autos 

informações de dívidas originadas de prestações mensais de 

condomínios, despesas de manutenção do imóvel como energia, água, 

piscineiro, inclusive, a comprovação documental da existência de uma 

ação de execução movida pelo condomínio, na qual a autora assumiu um 

parcelamento do débito.

Sobreleva-se necessário destacar, ainda, que embora a execução tenha 

sido proposta contra o demandado, a requerente, na condição de 

co-proprietária, entendeu por bem realizar um acordo de pagamento das 

dívidas condominiais, antes que atingisse valor ainda mais alto do que os 

que eram executados, em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Nesse compasso, temos que o cenário é de ativos, pela existência de 

bens de valor, mas também de passivos, consoante foi demonstrado ao 

longo do caderno processual, surgindo daí, a necessidade de se efetivar 

a venda da casa (terreno mais imóvel passível de averbação), a quitação 

das dívidas dela oriundas, e só após, do ativo líquido que remanescer, 

deverá ser realizada a partilha entre os demandantes.

Com essa conjuntura, deve ser possibilitada à autora a administração da 

venda do imóvel, cabendo a ela a decisão de nomear a imobiliária que 

julgar conveniente para ajudá-la nessa transação, por certo que, 

perseguirá a defesa do melhor interesse a si e consequentemente ao 

demandado, já que a venda do bem no melhor valor possível, traduz o 

anseio de ambos.

Com a venda, a requerente estará autorizada a efetuar o pagamento de 

todas as dívidas assumidas conjuntamente, ou seja, os R$ 77.998,00 

(setenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais) descritos à fl. 07, 

as despesas condominiais, incluídas aquelas que foram objeto de ação de 

execução, e aquelas fixas mensais que tiveram origem na constância do 

casamento, até a data em que efetivamente for vendida a casa, tais como, 

energia, água, IPTU, jardineiro, despesas imobiliárias para a 

regulamentação do imóvel no cartório e despesas de manutenção com a 

piscina, incluindo, ainda, as que se demonstrarem como necessárias à 

conservação do bem, para evitar o seu perecimento, que deverão ser 

comprovados documentalmente no momento oportuno.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de determinar a 

partilha dos bens, nos termos explicitados no corpo dessa sentença, que 

se resume em, determinar a venda do imóvel residencial (terreno + casa), 

pagamento das dívidas oriundas do imóvel e as descritas à fl. 07, a 

posterior divisão do valor remanescente, reconhecendo, ainda, o crédito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 233 de 541



da autora em decorrência da venda do apartamento, no valor de R$ 

61.001,00 (sessenta e um mil e um reais), que não lhe foram repassados 

pelo demandado, e que poderão ser descontados da cota parte daquele.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Com relação aos valores devidos pelo requerido, incidirá correção 

monetária com base no INPC, e juros de mora de 1% (um por cento ao 

mês), a partir da publicação desta sentença.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 07 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 867624 Nr: 7659-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFSA, SVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192, FRANCIANY MARIA DA SILVA - OAB:11854, VICTOR 

HUGO VIDOTTI - OAB:11439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7659-66.2014 – Código 867624.

 Vistos.

 Em despacho à fl. 80 foi determinada a intimação do executado para, no 

prazo de três dias, efetuar o pagamento da memória de cálculo de fl. 79, 

mais as parcelas que se vencerem no curso do processo (Súmula 309 do 

STJ), provar que o fez ou apresentar justificativa da impossibilidade de 

pagar, sob pena de prisão.

 Devidamente intimado, o executado manifestou informando que efetuara o 

pagamento do valor devido, pugnando pela extinção da demanda (fl. 84).

 Por fim, a exequente informou que o pagamento foi realizado de forma 

parcial, já que as parcelas correspondentes aos meses de dezembro de 

2017, janeiro e fevereiro de 2018, estão inadimplidas, razão pela qual 

apresentou planilha atualizada da dívida, e pede a decretação da prisão 

civil do devedor (fls. 99/102).

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro plano registro que esta execução está em perfeita harmonia 

com o verbete da Súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º, do atual Código de 

Processo Civil.

 No caso, depreende-se que devidamente citado, o devedor informou que 

havia efetuado o pagamento, mas o fez com base no valor que constava 

no mandado, ignorando completamente a decisão judicial, que deveria 

pagar as prestações vencidas no curso do processo, permanecendo 

inadimplente com relação às parcelas apontadas na memória de cálculo de 

fl. 103.

 Observo que os devedores de pensão costumam depositar apenas o 

valor da dívida quando da propositura da ação, ignorando que a obrigação 

alimentícia é mensal, ou seja, a cada trinta dias, vence mais uma parcela, e 

que devem sempre ser pagas, não havendo necessidade de a cada mês 

ingressar com nova execução. A lei diz que as parcelas que se vencerem 

no curso do processo, integram naturalmente a dívida; entretanto, os 

devedores ignoram isso e, certamente para se esquivar da obrigação, ou 

no mínimo “ganhar” tempo, ignoram o texto da lei e do mandado de citação, 

em afronta aos direitos de seus próprios filhos. O executado agiu 

exatamente assim.

 Assim, tendo sido claramente demonstrado no despacho, bem como no 

mandado de intimação, de que a dívida é composta pelos meses 

constantes da memória de cálculo, MAIS as parcelas que estiverem 

vencidas na época do pagamento, e, não tendo pago integralmente a 

dívida, nem apresentado justificativa da impossibilidade de pagar, a sua 

prisão é medida que se impõe.

 A título de registro, esclareço que as questões atinentes à capacidade 

financeira do executado, como o valor do seu salário e a produção de 

prova acerca dos seus rendimentos, conforme requeridos nos autos, não 

são objeto de análise nessa demanda, que já ultrapassou a fase de 

conhecimento.

 Ante o exposto, com base no art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo 

Civil, art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e Súmula nº. 309 do 

Superior Tribunal de Justiça, decreto a prisão do alimentante-devedor pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, ou até quitação integral do débito, caso 

ocorra antes. Ainda, com fulcro nos parágrafos 1º e 3º, do art. 528, do 

Código de Processo Civil, determino seja a dívida protestada.

 Expeça-se o mandado de prisão, consignando que o débito é o constante 

no cálculo de fl. 103, MAIS as prestações posteriores que estiverem 

vencidas.

 A prisão deverá ser cumprida no estabelecimento mais próximo da 

residência do executado, porém, separado dos demais presos comuns, 

especialmente dos periculosos.

 Expeça-se ofício para desconto em folha de pagamento.

 Proceda-se com a consulta e restrição de transferência, via RENAJUD, 

dos veículos automotores encontrados em nome do executado, que não 

possuírem restrições de outra natureza.

 Proceda-se, igualmente, com o necessário para que a dívida seja levada a 

protesto.

 Cumpra-se com urgência.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1003000 Nr: 24718-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 Processo nº. 24718-33.2015 – Código 1003000

 Vistos,

 Jonathan Rangel Silva Romeo aforou a presente Ação de Oferecimento 

de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas em face de Allana Luiza 

Souza Romeo representada por sua genitora Aline da Silva Souza, 

buscando, em síntese, que seja fixado o pagamento da verba alimentar em 

27,27% (vinte e sete vírgula vinte e sete por cento) dos seus rendimentos 

líquidos, e a regulamentação das visitas.

 À fl. 20 foi deferida a verba alimentar provisória em 27,27% (vinte e sete 

vírgula vinte e sete por cento) dos rendimentos líquidos do autor, 

regulamentada provisoriamente as visitas, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação.

 À fl. 30 consta ata de audiência de tentativa de conciliação, que restou 

inexitosa em razão da ausência das partes.

 À fl. 41 consta ata de audiência de tentativa de conciliação, mas não 

houve acordo. A representante da requerida solicitou expedição de ofício 

para desconto em folha e informou conta para depósito.

 À fl. 43 foi certificado o decurso de prazo da parte requerida.

 À fl. 44 a parte autora pugnou pela decretação da revelia da requerida.

 À fl. 47 o Ministério Público apresentou parecer pela procedência da 

fixação dos alimentos e regulamentação das visitas.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Decreto a revelia da requerida.

 Em consonância com o parecer ministerial, nos termos do artigo 355, II, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

 De se destacar, inicialmente, que o pedido formulado na inicial possui 

guarida constitucional (Constituição Federal, art. 229):

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 Verifica-se nos autos, que o genitor busca a fixação da verba alimentar 

em favor da menor Aline com a regulamentação da convivência entre pai e 

filha, tendo em vista o direito amplamente assegurado pela Constituição 

Federal e Legislação infraconstitucional.

 No caso, a verba provisória foi fixada inicialmente no patamar de 27,27% 

(vinte e sete vírgula vinte e sete por cento) dos rendimentos líquidos do 

autor, intimada à fl. 41, a requerida deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa (fl. 43), mostrando com seu comportamento, que não 

se opõe ao valor fixado inicialmente.

 Sabe-se que os alimentos devem garantir que o alimentado viva de forma 
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saudável e compatível com as suas necessidades básicas, em 

contrapartida, os valores fixados para o cumprimento dessa condição 

devem ser quantificados pelas possibilidades do pagador.

 Levando em consideração a oferta do autor, de regularizar a verba 

alimentar fixada em seus rendimentos líquidos, que na época da 

propositura da ação (2015) perfazia a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais), o montante se faz perfeitamente praticável em obediência ao 

binômio necessidade/possibilidade.

 No que se refere a regulamentação da convivência entre o autor e a 

menor, regulamento o direito de convivência do pai à filha, em finais de 

semanas alternados, buscando no lar materno nas sextas-feiras às 

19h00min e devolvendo no mesmo local às 18h00min dos domingos, 

metade das férias escolares e nas datas comemorativas de final de ano, 

nos anos pares, a infante passará o Natal na companhia do genitor, e o 

Ano Novo com a genitora, invertendo-se as datas nos anos seguintes.

 Em face do exposto, julgo procedente o pedido, e arbitro ao requerente o 

pagamento da verba alimentar em 27,27% (vinte e sete vírgula vinte e sete 

por cento) dos seus rendimentos líquidos, incidindo sobre férias e décimo 

terceiro salário, devendo ser depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, 

em conta bancária indicada à fl. 41.

 Com relação à regulamentação do convívio paterno-filial, estipulo-o em 

finais de semanas alternados, buscando no lar materno nas sextas-feiras 

às 19h00min e devolvendo no mesmo local às 18h00min dos domingos, 

metade das férias escolares e nas datas comemorativas de final de ano, 

nos anos pares, a infante passará o Natal na companhia do genitor, e o 

Ano Novo com a genitora, invertendo-se as datas nos anos seguintes.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

 Expeça-se ofício para desconto em folha.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário. Após, 

arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 13 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 740065 Nr: 36756-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JICN, ÍPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 36756-19.2011 – Código 740065

 Vistos.

 Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, intime-se o 

executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de 

cálculo de fl. 107, que está atualizada até o mês de março/2017, mais as 

parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar.

 Saliento que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil.

 Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam 

pagos no prazo de 03 (três) dias, juntamente com o débito executado.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 07 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 741536 Nr: 38350-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCA, HEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Processo nº. 38350-68.2011 – Código 741536.

 Vistos.

 À fl. 21 foi determinada a citação do executado para, em três dias, 

efetuar o pagamento da dívida, mais as prestações que vencerem no 

decorrer do processo, comprovar o pagamento ou justificar a 

impossibilidade de pagar, sob pena de prisão.

 Às fls. 38/40 foi decretada a prisão civil do devedor.

 Às fls. 44/46 as partes apresentaram proposta de acordo e pediram sua 

homologação.

 Às fls. 49/50 foi determinada a intimação das partes para adequarem a 

proposta de acordo.

 À fl. 53 foi informado o cumprimento do mandado de prisão.

 À fl. 56 foi determinada a soltura do devedor, por ordem emanada em 

Habeas Corpus.

 À fl. 64 a parte exequente informou que o devedor não cumpriu o acordo 

que tinham entabulado particularmente, e pede o prosseguimento da 

presente ação.

 À fl. 74 foi determinada a intimação do devedor para efetuar o pagamento 

do débito, sob pena de prisão.

 Às fls. 75/80 o executado apresentou justificativa.

 Às fls. 82/84 foi impugnada a justificativa e apresentada a planilha 

atualizada.

 À fl. 86 o Ministério Público opinou pela decretação da prisão.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro plano registro que esta execução está em perfeita harmonia 

com o verbete da Súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º, do atual Código de 

Processo Civil.

 No caso, depreende-se que, devidamente citado, o devedor procurou 

entabular um acordo de parcelamento com a parte exequente, que não 

chegou a ser homologado, em virtude dos argumentos lançados na 

decisão de fls. 49/50.

 Verifica-se também, que, embora tenha sido cumprido o decreto prisional 

determinado nos autos, o devedor não a cumpriu por força de decisão 

proferida em sede de Habeas Corpus (fls. 54/55).

 Portanto, desde a propositura da presente demanda, o executado efetuou 

apenas um pagamento parcial, e as razões declinadas na justificativa do 

devedor são deveras, muito insubsistentes. Pauta sua defesa na alegação 

que foi realizado um acordo e que este acordo deve ser respeitado e 

cumprido. No entanto, esqueceu-se que referido acordo não foi 

homologado em razão de conter vícios, motivo pelo qual as partes 

chegaram a ser intimadas para retificar os termos do acordo, mas não o 

fizeram.

 Assim, considerando tudo que dos autos consta, e que houve o 

pagamento parcial da dívida, a decretação da prisão se mostra 

inarredável.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com base no 

art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil, art. 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal e Súmula nº. 309 do Superior Tribunal de Justiça, 

decreto a prisão do alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

ou até quitação integral do débito, caso ocorra antes. Ainda, com fulcro 

nos parágrafos 1º e 3º, do art. 528, do Código de Processo Civil, 

determino seja a dívida protestada.

 Expeça-se o mandado de prisão, consignando que o débito é o constante 

no cálculo de fls. 89/94, atualizada até agosto de 2015, MAIS as 

prestações que vencerem no curso do processo.

 A prisão deverá ser cumprida no estabelecimento mais próximo da 

residência do executado, porém, separado dos demais presos comuns, 

especialmente dos periculosos.

 Cumpra-se com urgência.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério
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 Cod. Proc.: 1042994 Nr: 43003-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS, EPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT 12.432, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831

 Processo nº. 43003-74.2015 – Código 1042994

 Vistos.

 Maria Elza Damasceno, Mirian Micheli da Silva e Elias Pereira da Rosa 

aforaram Ação de Guarda da menor Emilly da Silva Rosa.

 A primeira requerente alega que é avó materna da menor, e que desde o 

seu nascimento, sempre moraram juntas, a genitora, a criança e a 

requerente. No entanto, em outubro de 2013 a mãe da menor mudou-se 

juntamente com seu novo companheiro, e por razões de trabalho, teve que 

deixar a filha aos cuidados da avó. O genitor constituiu nova família, tem 

contato com a filha, e concorda com o pedido inicial.

 À fl. 47 foi determinada a realização de estudo psicossocial do caso, cujo 

relatório está acostado às fls. 49/52.

 À fl. 68 foi designada de conciliação,, cuja ata está encartada à fl. 70.

 À fl. 71 o Ministério Público opinou pela procedência do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 De se destacar, inicialmente, que o pedido formulado na inicial possui 

guarida constitucional (Constituição Federal, art. 229):

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 Verifica-se nos autos, que a menor mora na casa da avó materna desde 

seu nascimento. No entanto, a genitora constituiu novo relacionamento e 

foi morar com seu esposo, assim como o genitor da criança, que agora 

também tem outra família.

 Ocorre que a mãe da infante alega que sempre teve trabalhar, e ficava 

fora de casa o tempo todo, só regressava a noite. Agora, depois que 

casou, costuma visitar a filha e a sua genitora durante a semana, mas 

Emilly permanece até hoje sob os cuidados da requerente, senhora Maria 

Elza.

 É a avó quem vai às reuniões de escola, e toma as decisões pertinentes à 

vida da neta, conforme pode ser extraído do termo de audiência acostado 

à fl. 70.

 Consabido que a guarda é instituto que visa à proteção dos interesses 

dos menores, e, salvo situações em que demonstrado evidente prejuízo, é 

aconselhável mantê-los com quem já exerce a função de guardião, ainda 

que de fato, a fim de não promover mudanças na sua vida cotidiana, o que 

poderia acarretar prejuízos de toda ordem.

 A criança e o adolescente necessitam de um referencial seguro para 

viver e se desenvolver. O seu bem-estar deve se sobrepor, como um 

valor maior, a qualquer outro interesse, e, pela análise do caderno 

processual, conclui-se que a guarda da menor deve ser deferida à avó 

materna, que sempre se posicionou como o maior e mais forte referencial 

de sua vida, sendo a pessoa que lhe oferece, na maior parte do tempo, a 

referência dos valores éticos e morais, e direciona o caminho de formação 

intelectual e emocional da neta.

 Em face do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente os pedidos, para o fim de conceder a guarda da menor Emilly 

da Silva Rosa à avó materna, senhora Maria Elza Damasceno.

 Em conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 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.: 995487 Nr: 21205-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE CASTRO 

BORGES REIS - OAB:18.866/MT

 Processo n. 21205-57.2015 – Código 995487

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Por meio da presente ação, o requerente busca o reconhecimento da 

obrigação de fazer em face da requerida, nos termos do acordo 

entabulado extrajudicialmente, que visava a venda de um imóvel adquirido 

na constância do casamento, para saldar as dívidas contraídas ainda no 

seio do relacionamento.

 Na decisão de fl. 107, foi designada audiência de tentativa de conciliação, 

que terminou sem acordo, fl. 126.

 Às fls. 127/134 foi apresentada a contestação.

 Às fls. 176/190 foi apresentada a impugnação.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 16h:30min.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1137461 Nr: 26339-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDOA, MNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 26339-31.2016 – Código 1137461

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Por meio da presente ação, o requerente busca a fixação de alimentos a 

seu favor, em 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos mensais, e a 

regulamentação da guarda em favor da genitora, com a regulamentação 

das visitas paternas.

 À fl. 20 foi fixada a verba alimentar em 1 e ½ (um salário mínimo e meio), 

designada audiência de tentativa de conciliação e determinada a citação.

 Não foi possível a realização da audiência, tendo em vista a ausência do 

requerido, fl. 33.

 Às fls. 34/38 foi apresentada a contestação.

 A impugnação veio às fls. 50/54.

 À fl. 56 o Ministério Público opinou pela audiência de instrução e 

julgamento.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 14h:30min.
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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1183454 Nr: 44949-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMD, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o tempo de tramitação da presente ação, deixo de designar 

nova audiência de conciliação, e determino a citação do requerido no 

endereço informado à fl. 46, para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial.

Intime-o ainda, sobre o teor da decisão de fl. 30.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009343-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RAPHAEL VELOSO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA ZUMERLE FURTADO OAB - MT11196/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo de tal (RÉU)

Bianca de tal representada por sua genitora Simone da Costa Melo (RÉU)

Ana Caroline de tal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1009343-04.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

EVERTON RAPHAEL VELOSO DE ALMEIDA Endereço: RUA ADAVILSON 

DA CRUZ, 239, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-315 PARTE 

REQUERIDA: Nome: Rodrigo de tal Endereço: RUA CRISTIANO LOBE, 

CIDADE TIRADENTES, SÃO PAULO - SP - CEP: 08475-340 Nome: Ana 

Caroline de tal Endereço: RUA CRISTIANO LOBE, CIDADE TIRADENTES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 08475-340 Nome: Bianca de tal representada por 

sua genitora Simone da Costa Melo Endereço: RUA CRISTIANO LOBE, 169, 

Ap. 21C - Chácara Santa Elvira, CIDADE TIRADENTES, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 08475-340 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada(o), para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto na DECISÃO prolatada neste processo. DECISÃO ID N. 

7334885 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 9 de agosto de 2018. Marya Santana de 

Souza Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011118-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O (ADVOGADO)

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. B. (REQUERIDO)

P. P. D. B. (REQUERIDO)

D. E. D. B. (REQUERIDO)

A. C. D. B. (REQUERIDO)

C. A. D. B. (REQUERIDO)

M. J. D. B. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011118-20.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: PAULO 

MARCOS DE BARROS Endereço: RUA KOTOR, Qd 40, casa 19, 

(CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTENEGRO), PARQUE RESIDENCIAL DAS 

NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-857 PARTE 

REQUERIDA:Nome: AUGUSTO CEZAR DE BARROS Endereço: RUA 

FORTUNATO HILÁRIO DE CARVALHO, 145, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78030-380 Nome: DAVID ESDRAS DE BARROS Endereço: Avenida 

Florianópolis, 934, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: 

PEDRO PAULO DE BARROS Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA 

COSTA MARQUES, 878, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-253 Nome: MARIA JOSE DE BARROS TAQUES Endereço: RUA 

VINTE E SEIS, Qd 32, Casa 09, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-205 Nome: CARLOS ALBERTO DE BARROS Endereço: RUA LA 

PAZ, 349, JARDIM TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-185 Nome: 

WILSON DE BARROS Endereço: RUA MARIA MENDES, 245, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-378 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificado, para tomar ciência do 

teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e providências que entender 

cabíveis. CERTIDÕES ID: 13835506 E 14372561 E 14564287 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,9 de agosto de 2018. Marya Santanna de 

Souza. Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009725-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORANDINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009725-60.2018 VISTOS, ETC. 

Trata-se de Abertura de Inventário, referente aos bens deixados pelo 

falecido José Oliveira Silva, a ser processado pelo rito de arrolamento 

sumário, art. 659 do NCPC, no qual fora nomeada a inventariante e 

determinada a apresentação do plano de partilha, consoante decisão de 

ID.12758968. A inventariante, cônjuge supérstite, apresentou primeiras 

declarações no ID 14528121, noticiando a existência de dois herdeiros, a 

relação dos bens deixados pelo de cujus, bem assim o correlato plano de 

planilha, por meio do qual aduzem que pretendem partilhar os bens da 

seguinte maneira: - quanto ao imóvel situado à Rua Teixeirinha, Quadra 

118, n. 01, Bairro Jardim Costa Verde, Várzea Grande – MT, 50% 

(cinquenta por cento) ficará com a meeira e os 50% remanescentes, 

serão partilhados para cada um dos herdeiros, 25% (vinte e cinco por 

cento). - no que tange aos 20% do lote situado à Avenida Miguel Sutil, n.º 

4906, Quadra 29ª, Lote 07, Bairro Jardim Leblon, Cuiabá-MT, segundo 

discorrido na referida peça, teria sido doado em vida pelo falecido ao seu 

irmão Wenceslau de Oliveira Silva, mas, em decorrência de problemas 

administrativos ocorridos na escritura pública, a mencionada doação não 

teria se concretizado. Nesses termos, visando atender a vontade do 

falecido, intencionados a dar efetiva concretização a alusiva doação, os 

herdeiros decidiram no tocante ao último bem, doar ao tio Wenceslau de 

Oliveira Silva, suas respectivas cotas partes, das quais acentuam não 

pertencer a meeira, por ter sido fruto de herança recebida pelo de cujus 

de seu falecido irmão Manoel. Entretanto, considerando que os herdeiros, 

ao que tudo indica, renunciam parte da herança, intime-se o inventariante 

para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a regularização das 

renúncias, eis que a lei exige que conste de Escritura Pública ou Termo 
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Judicial (art. 1.806 do Código Civil), como também deverá comprovar nos 

autos que realmente não houve a efetivação do ato de doação 

mencionado, bem assim que o aludido lote encontrava-se em nome do 

inventariado, haja vista que o processo de inventário se destina tão 

somente a inventariar/partilhar bens registrados em nome do falecido. 

Acerca do tema, transcrevo: "o inventário se destina apenas ao 

levantamento do acervo partilhável à época da morte para, quitadas as 

dívidas, dividir o produto entre os herdeiros. Assim, evidente que 

quaisquer providências adicionais, que comportariam dilação probatória, 

não tem espaça na estreita via procedimental do inventário(In TJRS - RAI 

70056751530)" Na mesma ocasião, a inventariante deverá aportar aos 

autos certidão negativa fiscal de débitos referentes ao espólio de José 

Oliveira Silva Após, voltem conclusos para ulteriores deliberações. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 466546 Nr: 33684-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGELA GIMENES DE JESUS, ANA CLÁUDIA DE 

MATOS FERREIRA, LILIAN DE MATOS FERREIRA, ADOLFO DE MATOS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALDEMI ADOLFO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897/MT, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15.302/MT, 

FERNANDA MARTINS DE FARIA - OAB:13.523/MT, VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO - OAB:7.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 431 e 432 da CNGC E DA ORDEM DE 

SERVIÇO 01/2007, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O 

ADVOGADO DELCIO JULIO BENTO JUNIOR PARA DEVOLVER O 

PROCESSO QUE ENCONTRA-SE EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, EM 

24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1148701 Nr: 31112-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 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 intimação para manifestar sobre a certidão de fls. 108, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790631 Nr: 44682-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA PEREIRA GALLI, MARCUS PEREIRA GALLI, 

PATRICIA PEREIRA GALLI, ANDREIA PEREIRA GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GINO RODOLFO GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH, para devolução dos autos nº 44682-17.2012.811.0041, 

Protocolo 790631, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014449-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. G. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014449-10.2018.8.11.0041. AUTOR: VINICIUS GAHYVA MARTINS RÉU: 

SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS Vistos, etc. Este processo por 

seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o 

art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão disto a Senhora 

Gestora deverá agir com as cautelas necessárias. Determino a 

associação ao Processo n.º 1022377-46.2017.8.11.0041. Levando-se em 

consideração que no Processo n.º 1022377 – 46.2017.8.11.0041, 

envolvendo as mesmas partes, há audiência designada para a data de 31 

de agosto de 2.017 às 17:00 horas, e visando solucionar a questão com 

menos litígio possível, designo audiência de tentativa de conciliação (art. 

695, do NCPC) para o dia 31/08/2.018 às 17h00m. Cite-se a requerida, 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 pelo Autor 

(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 a 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Ressalto 

que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deverá 

observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já autorizo a citação 

por hora certa, desde que presentes seus requisitos. Notifique-se o 

Ministério Público. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 1.º de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002729-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO GEREMIAS DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARAUJO DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (CUSTOS LEGIS)

 

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, APRESENTAR O ROL DE HERDEIROS COM 

NOME COMPLETO, CPF, RG E ENDEREÇO, UMA VEZ QUE, CONSTA NA 

DECISÃO (ID 11155130) PARA PROCEDER COM AS CITAÇÕES.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1008039-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. B. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

S. E. N. C. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 12/09/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013982-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANELUCY SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

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 a 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 autora para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê - se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação. 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.: 1320129 Nr: 13227-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSVDS, ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WAGNER QUEIROZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:21.198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto Posto, o meio adotado pela parte exequente é inadequado, visto que a 

satisfação do débito alimentar deve ser buscado na Ação de Investigação 

de Paternidade C/c Alimentos, Processo n.º 12535-06.2010.811.0041 

(2004/401), Código 432870,; e, como consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo 

Civil. Desentranhe a petição inicial (fls. 04/07) e documentos (fls. 08/13), 

para a Ação de Investigação de Paternidade C/c Alimentos, Processo n.º 

12535-06.2010.811.0041 (2004/401), Código 432870,, deixando nos autos 

cópias.Deixo de condenar a parte autora em custas, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, CPC). Deixo de 

condenar em verba honorária, por inexistir litígio.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intime-se.Transitado em julgado, certifique-se, e, após, remetam-se 

os autos ao arquivo, observado as cautelas necessárias.P. R. I. 

C.Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 159830 Nr: 11444-85.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBSF, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 159830

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Proceda-se com as retificações na capa dos autos, por se tratar de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, mantendo inalterados os polos da ação.

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DO ART. 528 DO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL (FLS. 63)

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de janeiro, fevereiro, março e 

abril de 2.017, no valor de R$ 1.968,61 (um mil novecentos e sessenta e 

oito reais e sessenta e um centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. (fls.63).

 Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DO ART. 523 DO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, no valor de R$ 11.178,82 (onze mil cento e 

setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), referentes aos anos de 

2.015 e 2.016 (fls. 52/53), no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento parcial, a 

multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 

523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial 

(art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da multa é a 

intimação do devedor.

A intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído, por meio 

de publicação no diário oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor for 

representado pela Defensoria Pública ou não tiver representante nos 

autos, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 

2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV).

 Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º).

Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831).

O devedor pode apresentar impugnação, independente da penhora, 

alegando os temas apontados no rol legal (CPC 525 § 1º).

Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de efeito 

suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da prestação 
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(CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a imposição 

de caução (CPC 521 I).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734134 Nr: 30412-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDOF, AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO RUBENS FERNANDES

 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): AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 54519934168, Rg: 0804027-3, Filiação: Antonio Gomes de Oliveira e 

Aurea de Campos, data de nascimento: 10/04/1974, natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), do lar, Telefone 3641-3568. 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 (ar. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

INTERPOSTA POR AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIRA EM DESFAVOR DE 

AMÉRICO RUBENS FERNANDES.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 734134Intime-se pessoalmente a 

representante legal da 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 Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029393 Nr: 36537-64.2015.811.0041

 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: GHDR, JFDDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCELINO 

FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

36537-64.2015.811.0041, Protocolo 1029393, 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.: 1041492 Nr: 42289-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WNDSS, VANESSA DOS SANTOS VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANESSA DOS SANTOS VILANOVA, 

Cpf: 00095495100, Rg: 1452413-9, Filiação: Madalena dos Santos 

Vilanova e Luiz Vitorino Vilanova, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, convivente, desempregada. 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 VANESSA DOS SANTOS VILLANOVA EM DESFAVOR DE 

FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1041492Intime-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 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.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 07 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929808 Nr: 49198-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPL, CDPDL, ELAINE PERTELI, NCPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS ALVES DE LIMA

 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): ELAINE PERTELI, Cpf: 84113529191, Rg: 

965184, Filiação: Maria Marta Perteli e Adão Perteli, data de nascimento: 

12/03/1980, brasileiro(a), natural de Colider-MT, funcionária pública, 

Telefone 66 9956 1789. 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 (ar. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INTERPOSTA 

POR ELAINE PERTELI BENEVIDES EM DESFAVOR DE NICODEMOS ALVES 

DE LIMA.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 929808Intime-se pessoalmente a 

representante legal dos Exequentes, 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 Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de 

fevereiro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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.: 1052147 Nr: 47481-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WNDSS, VANESSA DOS SANTOS VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANESSA DOS SANTOS VILANOVA, 

Cpf: 00095495100, Rg: 1452413-9, Filiação: Madalena dos Santos 

Vilanova e Luiz Vitorino Vilanova, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, convivente, desempregada. 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 VANESSA DOS SANTOS VILLANOVA EM DESFAVOR DE 

FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1052147Intime-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 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.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 07 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 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

Analisando os autos verifico que a parte Autora requer a citação via edital 

do Requerido.

A parte Autora pretende apenas a decretação do divórcio (direito 

potestativo), e os dados obtidos junto ao Sistema Infoseg (fls. 22) são 

insuficientes para efetivar a citação/intimação do cônjuge varão.

Desse modo, por estar em local ignorado (fls. 256, II, NCPC), entendo que 

necessária a intimação do Requerido via edital. Assim sendo, defiro o 

pedido da parte Autora e determino a citação do Requerido Francisco 

Chagas Vieira Silva, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Após o transcurso do prazo, nomeio a Defensoria Pública, para defender 

os interesses do Requerido.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos para Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1298515 Nr: 8056-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCACDM, SKACDM, KCPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA MARIA M. NORONHA - 

OAB:270.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1298515

Inicialmente, esclareço que as credoras obtiveram a maioridade civil (fls. 

147).

De acordo com o documento de fls. 150 as detentoras do crédito estão 

residindo juntamente com sua genitora na Rua 04 de janeiro, n.º 395, 

Jardim Leblon – Cuiabá – MT.

 Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal das Exequentes, para regularizarem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC).

Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar as Exequentes 

para regularizarem suas representações processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do 

CPC. (art. 485, IV, do NCPC).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1225392 Nr: 13269-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRM, EDILENE RODRIGUES REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NPJ - ICEC - OAB:ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA GREFE DE 

MELO SANTANA - OAB:12158

 Vistos, etc.

Autos n.º 1225392

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar sobre os documentos 

acostados pela parte Executada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

ser considerado quitado o débito.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1318381 Nr: 12762-15.2018.811.0041

 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: GIULIANO PAULO DO NASCIMENTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE URANILDO MORENO DE SOUZA, 

JOANA ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embargos de Terceiro

Autos n.º 1318381

Proceda-se o apensamento a Ação de Inventário, Processo n.º 

12389-52.2016.811.0041, Código 1104614.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 444199 Nr: 19401-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 444199

Defiro o pedido de fls. 27.

Após, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 390552 Nr: 25737-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECS, AYDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA RODRIGUES SENEDA 

VILELLA - OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, indefiro o pedido de inclusão da Senhora Jacira Neves 

da Silva, avó paterna, no polo passivo da ação, por ser parte ilegítima. DO 

DÉBITO OBJETO DA AÇÃOO objeto da ação é compreendido pelo período 

de 10.11.2006 a 10.05.2009. (fls. 63/64).Em 03.11.2010 o Executado foi 

intimado pessoalmente (fls. 30); contudo, deixou transcorrer in albis o 

prazo para pagar o débito ou opor embargos.Verifico que fora tentado 

bloqueio via BACEN-JUD (fls. 65/67 – verso), a localização de bens via 

pesquisa RENAJUD (fls. 70, 99/100) e mediante expedição de ofícios aos 

Cartórios de Registros de Imóveis da Cuiabá – MT (fls. 91/98); contudo, 

não foi obtido êxito. Às fls. 104 a parte Exequente requer o 

prosseguimento da ação mediante expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal, a fim de saber se existem valores a título de F.G.T.S./PIS; a 

decretação de prisão civil pelo não adimplemento ou escusa plausível da 

obrigação. Em relação segundo pedido (de prisão), entendo pela 

inviabilidade do requerimento, porquanto as prestações alimentícias 

cobradas na presente demanda devem observar o rito expropriatório. A 

respeito do pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a 

medida condiz com o rito adotado e sua plausibilidade é evidenciada pelas 

diligências infrutíferas na localização de bens em nome do devedor. Desse 

modo:i)Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações quanto a existência de valores a título de Fundo de Garantia 

Por Tempos de Serviço (FGTS) (fls. 104, último parágrafo)Com as 

informações nos autos, intime-se a parte Exequente, 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 KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 732921 Nr: 29138-23.2011.811.0041

 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: SILBENE RIBEIRO COELHO DA CRUZ, ANTONIO LUIS 

RIBEIRO COELHO., LAYLA TENUTA RIBEIRO COELHO, KELLEN TENUTA 

RIBEIRO COELHO, LENICE COELHO GARCIA, MARCO AURÉLIO RIBEIRO 

COELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA AFFI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSÉ CARLOS DA CRUZ - OAB:622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 732921

Defiro o pedido de fls. 627 e determino seja realizada vistoria judicial, a fim 

de constatar o estado do Apartamento n.º 501, do Edifício Romano. (fls. 

27/29).

Após, intime-se os autores para se manifestarem em 05 (cinco) dias.

Por fim, 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.: 846744 Nr: 50333-93.2013.811.0041

 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: LSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPC, GFC, EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT, VENÍCIOS YUTAKA HARIMA - OAB:10.116/O

 Vistos em correição.

Código nº 846744.

Defiro o alvará para levantamento da importância referente ao DPVAT 

depositado pela Seguradora Lider, conforme comprovante de fls. 320.

Informe ao Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que houve o 

pagamento pela seguradora a favor da requerente Larissa Stephanie do 

Amaral e outros, encaminhando copia do deposito de fls. 320, bem como 

do Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 

186/190), que confirmou a sentença de fls. 117/119 (copia em anexo).

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 21 de junho de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015515-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT0013695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON MARTINS DE SOUSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015515-25.2018.8.11.0041. AUTOR: BRUNA SOUZA DE JESUS RÉU: 

WELINTON MARTINS DE SOUSA Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, aliado o fato de que o sustento dos filhos incumbe 

aos pais, arbitro alimento provisório no importe de 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo, R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), valor este que entendo o mais adequado no momento, tendo 

em vista que não há nos autos comprovação do valor que o requerido 
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recebe como salário, possibilitando a satisfação mínima das necessidades 

da menor, a ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em 

conta bancária a ser apresentada pela genitora. Designo audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 16/10/2018 às 

17h:30min, em razão do disposto no parágrafo único do art. 693 do Novo 

Código de Processo Civil[i]. Cite-se o requerido, por mandado e intimem-se 

as partes, cientificando a requerente para comparecer à audiência 

acompanhado de seu advogado e testemunhas, independente de prévio 

deposito de rol, importando sua ausência em extinção e arquivamento do 

feito, e do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a requerida contestar, desde que o faça por meio de 

advogado, passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação 

da sentença. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [i] Art. 693. As normas deste Capítulo 

aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, 

reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. 

Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de 

criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em 

legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste 

Capítulo.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013781-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

CIRCE MONTEIRO MAYER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013781-39.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação do REQUERIDO Waldomiro, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14603530, 

bem como para comparecer à audiência de conciliação ali designada para 

o dia 11/10/2018, às 13:20 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), bem como de que, não havendo acordo, a parte 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 pela parte requerida, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Cuiabá/MT, 9 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013781-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

CIRCE MONTEIRO MAYER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013781-39.2018.8.11.0041 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 14603530, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

11/10/2018, às 13:20 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, 9 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: 1036826-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. M. (RÉU)

M. T. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036826-09.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14489501, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 17/10/2019, às 14:00h, 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, 9 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036704-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS OAB - 629.012.732-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14637719, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038418-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECY DA 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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14631995, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012854-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA JORGE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN RIBEIRO TOSTA MIGUEIS (REQUERIDO)

ALINE RIBEIRO TOSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14632340, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022621-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER MORAES DE LIMA OAB - MT22767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. P. (REQUERIDO)

M. E. D. S. (REQUERIDO)

A. J. D. S. (REQUERIDO)

F. A. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANY ALVES ANDRADE OAB - MT23275/O (ADVOGADO)

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022621-72.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14592166, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

18/10/2018, às 14:40 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, 9 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024778-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINY MACHADO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDWILSON ALBERTO FEDRIGO OAB - GO36736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE MONTEIRO (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. 1024778-81.2018.8.11.0041 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, 9 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019953-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA CRISTINE EPIFANIO FRANCISCO OAB - 348.833.018-42 

(REPRESENTANTE)

DIMAS GOMES CORREA FERRI OAB - SP178768 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. D. S. (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 

14634688, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019953-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA CRISTINE EPIFANIO FRANCISCO OAB - 348.833.018-42 

(REPRESENTANTE)

DIMAS GOMES CORREA FERRI OAB - SP178768 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. D. S. (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 

14634688, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, bem como torno sem efeito a 

certidão de ID:14653653, no que se refere ao prazo de 5 dias para 30 

dias. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020292-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. F. (REQUERENTE)

H. G. G. DE F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GHENO OAB - 042.538.011-45 (REPRESENTANTE)

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR JOSE DE FIGUEIREDO (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 

14634971, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009640-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. O. D. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATYUCIA MARA DA SILVA OAB - MT22178/O (ADVOGADO)

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009640-11.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14645419 - "(...) ANTE O EXPOSTO, julgo e declaro extinta a presente 

ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, V, §3º do 
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Novo Código de Processo Civil. Considerando que a autora deu causa a 

extinção da demanda, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §3º, I, e §6º do NCPC, no percentual de 10% sobre a somatória das 12 

(doze) prestações da pensão alimentícia vindicada. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Decorrido 

o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 9 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021710-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER PINTO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. S. S. (REPRESENTADO)

 

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 

14640465, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022612-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA OAB - MT19547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14638614, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002997-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE CAMPOS (REQUERENTE)

S. C. D. S. (REQUERENTE)

BARTOLOMEU ANASTACIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ARANTES OLIVEIRA OAB - MS17101 (ADVOGADO)

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO CABRAL DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1002997-37.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, não obstante a 

manifestação ministerial constante no ID. retro, necessário salientar que 

não é responsabilidade do gestor judicial a conferência da regularidade 

fiscal, e sim do fisco. Todavia, a fim de esclarecer a situação apontada 

pelo Ministério Público e possibilitar a homologação do plano de partilha, 

determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 10 dias, 

comprove o pagamento do ITCD ou encarte ao feito a declaração de 

isenção. No mesmo lapso suso, deverá apresentar certidão negativa de 

débitos gerais do falecido perante a Fazenda Pública Municipal. Após, 

renove-se vista dos autos ao parquet, volvendo-me conclusos na 

sequência. Às providências. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 328689 Nr: 1205-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES, EWERTON 

ALVES CARLETO, MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES, E. A. C, L. E. 

A. C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO BRAZ CARLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:15652/O, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 

15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE 

IZAURA S CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057, DANIELLE IZAURA DA 

SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, ISABELA CORTESE DE 

OLIVEIRA - OAB:21157/0, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, Paola rezende 

Bejarano - OAB:22309/0, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na 

Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser 

arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 784841 Nr: 38670-84.2012.811.0041

 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: EMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nesta data, que foi encaminhado via malote digital o documento 

de fls. 41/42, conforme código de rastreabilidade de n° 81120183567475.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445853 Nr: 20364-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDAES, KCPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES, para devolução dos autos nº 20364-38.2010.811.0041, 

Protocolo 445853, 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.: 242760 Nr: 11112-50.2006.811.0041

 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: VADS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPCDS, EPDS, HPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DA 

SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN 

- OAB:9299

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH, para devolução dos autos nº 11112-50.2006.811.0041, 

Protocolo 242760, 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): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1207280 Nr: 7533-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAM, VANESSA DE JESUS ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL SALGADO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7533-11.2017.811.0041 (cód. 1207280)VISTOS, 

ETC.Analisando os autos, verifico que devidamente intimado para pagar o 

débito ou apresentar impugnação, o executado permaneceu inerte, fl. 

52.Desta feita, defiro o pedido formulado na petição de fl. 62/63 e, por 

conseguinte, procedo com a tentativa de constrição online do valor de R$ 

13.019,08, nas contas do executado (CPF nº. 859.239.231-49), através do 

Sistema BACENJUD (NCPC 854, caput).Sem prejuízo da ordem acima, 

proceda-se com consulta através do sistema RENAJUD a fim de obter 

informações quanto a existência de veículos em nome do executado, 

devendo constar restrição para venda, em caso positivo.Por conseguinte, 

determino que os autos permaneçam no gabinete até que se processe a 

ordem de constrição de valores, nos termos do artigo 512 da CNGC. 

Sendo frutífera nesta oportunidade.Se positiva a transferência de 

qualquer valor, providencie o Sr. Gestor Judicial a vinculação a uma 

subconta do presente processo, ficando desde já autorizada a expedição 

alvará de levantamento em favor da representante legal da parte 

exequente.Por fim, acaso infrutíferas todas as diligências supra, determino 

a expedição de certidão da dívida e o encaminhamento para protesto no 

Cartório competente, intimando-se, na sequência, os exequentes para se 

manifestarem em prosseguimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se 

e intimem-se, expedindo o necessário.Às providências.Cuiabá/MT, 23 de 

julho de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1224589 Nr: 13002-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDPXFB, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Processo nº 13002-38.2017.811.0041 (cód. 1224589)VISTOS, 

ETC.Analisando os autos, verifico que devidamente intimado para pagar o 

débito ou apresentar impugnação, o executado apresentou petição 

informando que atualmente encontra-se desempregado, morando de favor 

na casa de sua atual companheira e por isso não pode apresentar sequer 

uma proposta de pagamento do débito alimentar e, ao final requer a que os 

autos permaneçam no gabinete até que se processe a ordem de 

constrição de valores, nos termos do artigo 512 da CNGC. Sendo frutífera 

a tentativa supra, proceda-se com a transferência do valor para a Conta 

Única do Poder Judiciário e, na sequência, intime-se o executado, na 

pessoa de seu Serviço, estabeleça que a conta vinculada em nome do 

trabalhador é absolutamente impenhorável, é entendimento consolidado, 

na doutrina e na jurisprudência , que quando se tratar de execução de 

dívida alimentar é possível à mitigação dessa regra, o que faço nesta 

oportunidade.Se positiva a transferência de qualquer valor, providencie o 

Sr. Gestor Judicial a vinculação a uma subconta do presente processo, 

ficando desde já autorizada a expedição alvará de levantamento em favor 

da representante legal da parte exequente.Por fim, acaso infrutíferas 

todas as diligências supra, determino a expedição de certidão da dívida e 

o encaminhamento para protesto no Cartório competente, intimando-se, na 

sequência, o exequente para se manifestar em prosseguimento.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se e intimem-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 748706 Nr: 362-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712/MT

 Processo nº 362-76.2012 (cód. 748706)VISTOS, ETC. Inicialmente, 

verifico que nos termos do art. 71 da Lei 10.741/2003, deve ser deferido 

ao autor o pedido de concessão de prioridade na tramitação deste 

processo, uma vez que este possui 86 (oitenta e seis) anos, conforme 

documento comprovatório juntado à fl. 13, devendo ser realizadas as 

devidas anotações na capa dos autos e no sistema.Outrossim, vislumbro 

que até o presente momento não fora BACENJUD e penhora de veículos 

através do sistema RENAJUD, ambas as penhoras recaindo sobre valores 

e veículos de titularidade da executada (CPF n° 205.993.661-68) e de 

titularidade da para que o Oficial de Registro efetue a devida anotação às 

margens do registro do imóvel penhorado (cláusula de inalienabilidade), 

expedindo os ofícios necessários.Sem prejuízo do acima exposto, 

determino a intimação do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente cálculo atualizado do débito, sem incluir quaisquer veículos, 

uma vez que estes não foram reconhecidos na partilha, fls. 216/226.De 

outro norte, quanto ao pedido de repasse dos aluguéis do imóvel ao 

exequente até a amortização da dívida, por ora, determino a intimação do 

exequente para, no mesmo prazo supra mencionado, traga aos autos as 

qualificações dos inquilinos do imóvel localizado à Rua Tico, quadra 01, 

casa, 01, bairro CPA IV – 1ª Etapa, Cuiabá/MT, para posterior 

a p r e c i a ç ã o . À s  p r o v i d ê n c i a s . P u b l i q u e - s e . I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 709316 Nr: 2188-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA, R. A. O. S., MARIZETE 

SILVA DE OLIVEIRA, G. H. O. S., KARLA ELEN FERREIRA SEABRA, 

ALYNE FERREIRA SEABRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOEDEL GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANA HEDUYNA PAES LUCAS - 

OAB:17.699, LILIANE PEREIRA BET - OAB:15.487-A, LILIANE PEREIRA 

BET - OAB:15487, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) JOAO VINICIUS 

LEVENTI DE MENDONÇA a devolver os autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007671-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA GOMES ALMEIDA ZAITUNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS DO AMARAL ZAITUNE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1007671-24.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação de 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Antecipação de Tutela 

ajuizada por Maria de Fátima Gomes Almeida Zaitune em face de José 

Rubens do Amaral Zaitune, ambos qualificados nos autos. Inicialmente, a 

requerente pugna pela concessão do benefício da prioridade processual, 

tendo em vista que tanto ela, quanto o interditando tratam-se de pessoas 

idosas, conforme documentos juntados no ID. 12421113 e 12421123. 

Conforme se extrai da exordial, a requerente relata que o interditando é 

seu esposo e “portador de doença neurológica progressiva, denominada 

AFASIA PRIMÁRIA PROGRESSIVA de CID G31.0 e G30”, incapaz de reger 

sua pessoa e seus bens. Em decorrência, a autora postula a concessão 

de tutela de urgência a fim de que seja nomeada como curadora provisória 

do requerido, na qualidade de esposa e, ao final, a decretação da 

interdição definitiva do demandado. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Ab initio, defiro a prioridade na tramitação do presente, 

eis que as partes tratam-se de pessoas idosas, na forma da lei, devendo 

ser realizadas as anotações necessárias. De outro viés, verifico que a 

petição inicial fora juntada em duplicidade, contribuindo, tão somente, para 

a avolumação desnecessária e dificultando a célere tramitação dos 

presentes autos e, por esta razão, intime-se a parte autora para retirar o 

documento juntado de maneira duplicada, sob pena de ser retirada a sua 

visibilidade. Outrossim, no tocante ao pedido de tutela provisória vindicado, 

necessário salientar que o artigo 749, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil autoriza ao magistrado a nomeação de curador provisório 

ao interditando, quando houver justificada urgência. O artigo 300, caput, 

da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela 

provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso 

dos autos, constato que tais requisitos legais se perfazem presentes. 

Isso, pois, evola-se do atestado médico juntado no ID. 12421197, que o 

interditando sofre de afasia primária progressiva, CID: G31.0 e G30, 

encontrando-se internado em regime de home-care, locomovendo-se em 

cadeira de rodas e alimentando-se por sonda de gastrostomia, de maneira 

que está totalmente dependente do auxílio de terceiros, não podendo 

deslocar-se de seu domicílio, evidenciando, assim, a probabilidade do 

direito. De outro vértice, também constato a presença do fundado receio 

de dano, diante do quadro de saúde do interditando, uma vez que este, a 

princípio, não possui o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, deixando entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com 

relação a sua própria pessoa. Pondero, ainda, que não vislumbro o perigo 

de irreversibilidade do deferimento da tutela de urgência vindicada. No 

mais, não se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é 

instrumento processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, 

sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela provisória 

postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte ensinamento sobre a 

curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, visa proteger a 

pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de certa 

circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São PauLo: Saraiva, 2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, 

por conseguinte, NOMEIO a Sra. Maria Fátima Gomes Almeida Zaitune 

(esposa) como curadora provisória do requerido José Rubens do Amaral 

Zaitune, a fim de que possa assistí-lo nos atos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em decorrência, determino seja 

lavrado o termo de compromisso, nos moldes do art. 759 do Novo Código 

de Processo Civil, ficando autorizada, provisoriamente, a curadora ora 

nomeada, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens 

do curatelando, ressaltando que, por ora, o exercício de seu munus será 

exclusivamente para fins de postulação e recebimento de benefício 

perante o INSS ou órgão previdenciário de regime especial, representação 

perante entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes ao 

interditando, bem como representação perante órgãos públicos e 

empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à prestação 

de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto 

no artigo 553 do NCPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de 

Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente vedada a 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer 

outra natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da 

Curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do 

Interditando, salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. 

No mais, deixo de designar audiência de entrevista em decorrência da 

impossibilidade de comparecimento do interditando, o qual, conforme 

atestado médico de ID. 12421197 encontra-se internado em regime de 

home-care, não podendo deslocar-se de seu domicílio. Todavia, tendo em 

vista que não há prognóstico de melhora do quadro clínico do requerido, e 

com o fito de otimizar o andamento processual e sem prejuízo de, 

posteriormente, ser designada audiência entrevista, determino que se 

proceda com a citação do interditando, cientificando-o que poderá 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, 

bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 

245, §1º, do Código de Processo Civil[1]. Consigno, ainda, que, nos termos 

do art. 752, § 2º, do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das pessoas 

nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no processo, 

nomeio para exercer o munus de curador especial, a Defensoria Pública 

deste Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá ser 

intimado para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que 

entender de direito. No mais, tendo em vista a necessidade de realização 

de perícia médica, e considerando que estão suspensas as perícias 

agendadas por este juízo, que seriam realizadas por médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, mas tendo em vista que a parte 

autora não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, NOMEIO, para a 

realização do ato, o Dr. Zanizor Rodrigues da Silva, médico psiquiatra, com 

consultório na Rua Luis Felipe Perreira Leite, S/N, CEP 78048-902, nesta 

cidade, Fone: (65) 3615-7201. Diante das disposições insertas no artigo 

82 do novo Código de Processo Civil, tem-se que a antecipação das 

despesas com a perícia deve ser efetuada pela requerente, devendo 

constar no mandado de intimação do especialista nomeado tal informação. 

Ressalte-se que compete às partes, no prazo de 15 dias, apresentar 

quesitos, bem assim, se entenderem necessário, impugnar a indicação do 

perito e indicar assistente técnico, nos termos do artigo 465 do NCPC. 

Acostado ao feito os quesitos das partes, e não havendo impugnação 

atinente à nomeação efetuada, o profissional deverá ser intimado por 

mandado, o qual deverá ser instruído com cópia dos quesitos formulados, 

para se manifestar, em 05 dias, se concorda em realizar a perícia, e, se 

positivo, apresentar proposta de honorários e forma de pagamento, 

devendo desde já ser esclarecido que a perícia consistirá em responder 

os quesitos formulados com base nos documentos acostados ao 

processo – e outros que a requerente entender por bem encartar a fim de 

melhor instruir o feito. De outro viés, o expert terá o mesmo prazo de 05 

dias, a contar da intimação, para recusar o munus, mediante petição 

fundamentada. Aportado aos autos a proposta de honorários, 

manifestem-se as partes no prazo comum de 05 dias e, na sequência, 

conclusos para arbitramento, nos termos do artigo 465, §3º, do NCPC. De 

qualquer forma, consigno, desde já, que fixados os honorários por este 

juízo, o perito deverá ser novamente intimado o qual, não apresentando 

irresignação no que atine ao quantum, designará data, local e horário para 

a realização do ato, informando este juízo com antecedência de 30 dias, 

para que seja possível a intimação das partes. Realizado o ato pericial, o 

especialista terá o prazo de 20 dias para encaminhar o respectivo laudo, o 

qual conterá os elementos especificados no artigo 473 do CPC/2015. Com 

a perícia nos autos, abra-se vista para manifestação em 15 dias, mesmo 

lapso em que os pareceres dos assistentes técnicos deverão aportar ao 

feito (artigo 477 do NCPC). Por fim, com o desiderato de ajudar o perito na 

confecção do laudo, determino à curadora provisória que colacione aos 

autos atestados médico, laudos e exames atualizados acerca do estado 

de saúde do interditando, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eis que 

os encartados ao feito encontram-se defasados, bem como traga aos 

autos documentos que comprovem que o interditando encontra-se 

internado em regime de home-care. Esclareço ainda que, mensalmente , a 

curadora provisória deverá prestar informações acerca do quadro clínico 

de seu esposo. Por fim, considerando que foi efetuado o recolhimento das 

custas, proceda-se com as anotações e retificações de praxe. Ciência ao 
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Ministério Público. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 9 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito [1] Art. 245. Não se fará citação quando se 

verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de 

recebê-la. § 1o O oficial de justiça descreverá e certificará 

minuciosamente a ocorrência. (...)

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022957-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (RÉU)

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Logo, sendo a parte 

requerida universidade pública federal deve a ação ser processada e 

julgada perante a Justiça Federal. Ante ao exposto, DECLARO a 

incompetência deste juízo para processamento da presente demanda, nos 

moldes do art. 109, I, CF, determinando a remessa dos autos à Justiça 

Federal. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012031-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CORREIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1012031-70.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PETIÇÃO (241) Valor causa: R$ 23.780,98; Requerente: REQUERENTE: 

MILTON CORREIA DOS ANJOS Requerido: REQUERIDO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL 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: "Ante ao exposto, DECLINO da competência para 

processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os autos ao juízo 

competente, promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 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. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 9 de 

agosto de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 

1ª 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 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022878-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

SUELY HELENA VALENTIM NEVES (AUTOR)

JADERSON MOISÉS VALENTIN DA CONCEIÇÃO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022878-63.2018.8.11.0041. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, JADERSON MOISÉS VALENTIN DA CONCEIÇÃO, 

SUELY HELENA VALENTIM NEVES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Considerando o advento deste processo a esta unidade 

judiciária, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, voltem-me 

conclusos os autos. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504187-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLÁVIO THIEL - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO)

CAMILA NASCIMENTO PADILHA SILVA - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504187-63.2015.8.11.0041. IMPETRANTE: H. N. AUTO POSTO LTDA 

IMPETRADO: FLÁVIO THIEL - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE, CAMILA 

NASCIMENTO PADILHA SILVA - ANALISTA DE MEIO AMBIENTE Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 391433). Destarte, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela 

autor no id. 391433, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, 

o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002057-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA GALINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878189 Nr: 15593-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS VASCONCELOS, ADILES 

NUNES APRINIO, LUZINETE CECÍLIA DOS SANTOS FERREIRA, MARIA 

ADELINA DO NASCIMENTO, NADIR DE MORAES E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE AMORIN 

MELO - OAB:, REGINA MARIADE MORAES - OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, 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.: 299102 Nr: 12768-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDAMAR BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061042 Nr: 51446-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397035 Nr: 31783-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA FATIMA BEZERRA, ABADIA MONTEIRO DO 

AMARAL, ABEZAIR ODACY DE GUSMÃO SILVA, ABGAIL DE OLIVEIRA 

MASSARIOL, ABGAIR DE BRITO FERREIRA TOMAZ, ABIGAHIL SOUSA 

SANTOS, ABIS DA COSTA SILVA RONDON, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MT, ACELINA DE 

AMORIM CRUZ, ABSALON RIBEIRO SOARES

 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: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856855 Nr: 59105-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CLAUDIANO DE FREITAS, ANDRE LUIZ 

MONTEIRO, CARLUCIO GOMES SOARES JUNIOR, EDUARDO LUIZ 

BECKER, ELIANDRO PEREIRA NETO, EZIO LUCAS SANTOS SILVA, LIEL 

GUILHERME DA SILVA, ROSINO ANTERO DE SOUZA, JOILTON LUIZ DOS 

SANTOS, JOSE LUIZ TOMACHESKI, KELLTON DE CARVALHO TROUY, 

MARCOS ANTONIO MINARI, MIRIAN FELIX DE DEUS, RONILDO BRUNO 

DOS SANTOS, SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, WAGNER DOS 

SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062583 Nr: 52166-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOIARY PERSIANI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358927 Nr: 29253-49.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDINETE MARTINS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1184314 Nr: 45265-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304495 Nr: 15098-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. M. M. T., L. I. M. T., MARCIA NELI MAURICIO 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAULIO MARIANO FERREIRA - 

OAB:10145/MT, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK DE ARAÚJO AYALA 

(Procurador do Estado) - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 357335 Nr: 27663-37.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINETE DA SILVA AMORIM - 

OAB:7.457, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA 

JUNIOR- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela.Condeno a 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade de justiça.Intime-se o INSS para, no prazo de 10 

(dez) dias, providenciar o pagamento dos honorários periciais. Aportando 

aos autos o comprovante de pagamento, desde já, autorizo o 

levantamento do montante em favor do expert nomeado na espécie, 

mediante a expedição do competente alvará.Após, transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864805 Nr: 5473-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PERPETUA DE OLIVEIRA, NIVEA VALERIO 

CASTILHO DA SILVA, MARIA PAULINA DA COSTA, NARCY BENEDITO DA 

SILVA, MARIA BERNADETE SOEHN DA COSTA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA CAMPOS, HELENA BERENICE SOEHN, MARLEI PEREIRA, MARIA 

HELENA DE ALMEIDA NOVAES, MARCIO FRANÇA DE SOUZA

 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/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 864805 – Procedimento Ordinário.

Vistos etc.

Cumpra-se o comando judicial exarado nesta data nos autos apensos.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1263462 Nr: 25588-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PERPETUA DE OLIVEIRA

 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:

 Autos n.º 1263462 – Liquidação de sentença.

 Vistos etc.

Considerando que a liquidação de sentença realizar-se-á nos próprios 

autos, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer a liquidação do julgado no feito onde o mesmo foi prolatado.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 706618 Nr: 646-21.2011.811.0041

 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: GERSOM SILVA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, CUIABÁ PREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, INDIANARA B. VESTENA - OAB:10977/MT

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

para julgamento e apreciação do presente feito, com fulcro no art. 64, §3º 

do CPC.Proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os autos 

àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 

de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 879178 Nr: 16292-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDSON EDWARD PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Considerando a situação fática encima descrita, redesigno a presente 

audiência para o dia 16 de outubro de 2018 às 15h30min horas. Saem os 

presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 844579 Nr: 48383-49.2013.811.0041

 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: ADERSON GOMES DA COSTA, JOSÉ CÍCERO 

FERREIRA, ARISVALDO PEREIRA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANIL EMILIO DE SOUZA - 

OAB:5064 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Colhido o depoimento constante no termo em apartado, dou por finda a 

instrução processual e tendo em vista o requerimento encimado da autora, 

com o qual anuiu o requerido, converto as alegações finais em memoriais, 

que deverão ser apresentados pelas partes no prazo sucessivo de 15 

dias. Vindo aos autos tal manifestação dos litigantes, ou decorrido o prazo 

para tanto, o que deverá ser certificado pela serventia, conclusos. Saem 

os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 727335 Nr: 23193-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA MARIA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA AP. M. FANAIA - 

OAB:10.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo as desistências probatórias encimadas. Dou por finda a 

instrução processual e tendo em vista o requerimento encimado da autora, 

com o qual anuiu o requerido, converto as alegações finais em memoriais, 

que deverão ser apresentados pelas partes no prazo sucessivo de 15 

dias. Vindo aos autos tal manifestação dos litigantes, ou decorrido o prazo 

para tanto, o que deverá ser certificado pela serventia, conclusos. Saem 

os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825781 Nr: 31755-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉSSICA DANIELY RECALDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 737,82 (setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) 

da conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência 

para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Em seguida, intime-se a fornecedora PAULA PINTO CALIL 

EIRELI-ME, CNPJ n. 06.953.423/0001-02, para que forneça o medicamento, 

sob a garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada as prestações 

de contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em 

favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 171886 Nr: 20829-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE 

CUIABÁ- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE CBÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RESINA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:4504/MS, MARIA ISABEL CALMON GONZAGA 

ABDALA - OAB:123045-B, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, EMANOELLY DO COUTO 

ALBERNAZ SILVA - OAB:16.835

 Autos n.º 171886 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo apresentado pela credora (fls. 321/324).

Após, intime-se a parte exequente para, em igual prazo, requerer o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709653 Nr: 2556-83.2011.811.0041

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Autos n.º 709653 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 260, 262 e 263, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 307612 Nr: 16720-92.2007.811.0041

 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: RONALDO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDI DE COL - OAB:6381, 

JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o 

requerido a restituir ao requerente, com fundamento no art. 165, I, do CTN, 

a quantia comprovada de R$ 3.003,53 (três mil e três reais e cinquenta e 

três centavos), referentes à cobrança indevida do ISSQN de contribuinte 

que goza de imunidade tributária.Para a incidência de juros e correção 

monetária, será utilizada a Taxa SELIC, incidente deste de citação, 

consoante precedentes do E. STJ .Sem custas.Honorários advocatícios 

pelo réu, que arbitro em R$1.500,00nos termos do artigo 85, § 8º do 

Código de Processo Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 865593 Nr: 6052-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CORREA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 865593 – 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, 
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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, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1043152 Nr: 43066-02.2015.811.0041

 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: PETROLINA RODRIGUES LAMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Autos n.º 1043152 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos observo que às fls. 69/70 foi 

encartado substabelecimento, onde constou expressamente que todas as 

publicações fossem realizadas em nome do substabelecido Wilker Christi 

Corrêa, o que não foi verificado pela Serventia, conforme se depreende 

da certidão de publicação de expediente de fl. 74.

Logo, evidenciado o prejuízo na improcedência da ação, tendo em vista a 

falta de intimação do atual patrono da requerente para a interposição de 

eventual recurso, imperioso o reconhecimento da nulidade intimação da 

sentença.

Desse modo, DECLARO NULOS todos os atos processuais praticados 

após a prolação da sentença, pela ausência de regular intimação do 

procurador da parte autora.

Procedam-se as alterações necessárias junto ao Sistema Apolo e, após, 

concedo a reabertura do prazo recursal à parte demandante.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 962484 Nr: 5917-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY RIBEIRO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - 

OAB:17166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 08 de 

agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1000058 Nr: 23473-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR AMERICO LIMA, PEDRO DE AZEVEDO 

AGUIAR, EDSON ALMEIDA DE ARRUDA, NIVALDO DE ARRUDA SILVA 

FILHO, JUVENIL HENRIQUE DA SILVA, ROGER MAX RAMOS DA SILVA, 

CARLOS FRANCISCO DE ASSIS, JOSE HENRIQUE DA CUNHA, MARCUS 

VINICIUS ROSA, ANTONIO MARQUES DA SILVA, VALERIO ZANATA, 

ELAINE CRISTINA QUEIROZ DA SILVA MONTEPÓ, NILTON ANTONIO 

PRAXEDES, VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO, ADILSON DE JESUS PINTO, 

WANDERLEI FERNANDES DO PRADO, CARLOS DA SILVA RODRIGUES, 

MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO, SILVANIO DE ALMEIDA EGUES, 

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY, EDER DE MATOS LUZ, ELTON CARLOS 

FERREIRA DIAS ZANETTI, WALDENIR MIRANDA SILVA, GUALTERNEY 

CAMPOS DE MORAIS, ALDO JOSE BARBOSA DOURADO, GONÇALO 

CARLOS RODRIGUES SOUZA, LUCIANO PINHEIRO GARCIA, ANTONIO 

DOMINGOS NETO, ELIANDRO CARMO LEITE, MARCO ALVES DE 

MENESES, CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS, LUIZ AUGUSTO DA 

CUNHA, RONIVALDO MARQUES DE ARRUDA, ANTONIO PEDRO DE 

ARRUDA, MARIO SIMÕES PEDROGA, REGINALDO REDENTOR DAS 

NEVES, CARLOS GONÇALVES PIRES, ALOISIO BARBOSA SILVA, LUIZ 

DAMIÃO DA SILVA CAMPOS, ADILSON BATISTA BARBOSA DA SILVA, 

DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR, ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO, 

BENEDITO CARLOS MAMORÉ FERREIRA, LUIZ MANOEL FERREIRA VIANA, 

MOISES LOURENÇO LOPES HURTADO, RONALDO SANTANA LOPES, 

MAURIZON GOMES DOS SANTOS, CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO, 

ANTONIO PEDRO DA SILVA, NEURY ROGERIO DIAS FERNANDES, 

VALDECI JESUS DE LIRA, DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS, CHARLES 

ROCHA RAMOS

 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, 

JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1000058 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifique a parte autora as provas que 

pretende produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853576 Nr: 56243-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LIBANIO DE SOUZA, AMILTON SANTANA 

PIRES, CREMILSON FERREIRA DE SOUZA, ARILTON AZEVEDO FERREIRA, 

DELSO CORREA DE LIMA, CLAUDINEI JUSTINO MENEGON, JOSÉ JAIR 

FELIPE, LEONICE TENORIO DA SILVA SANTANA, ELIANE ALVES DA 

SILVA, JORGE LOURENÇO DE PAULA SANTOS, FRANCISCO DE OLIVEIRA 

FILHO, EVERALDO SOUZA BAZILIO, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR, JOÃO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO, RENATO ROSA FORTES, 

SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA, GLEIDSON FERREIRA DE JESUS, EDI 

EMERSON MACIEL, LOURIVALDO ALVES DE SOUZA, RUTEMBERG 

FERREIRA DO CARMO, ELINALDO CHAVES DA SILVA, MAURO 

CAMARGO DA SILVA, CLEIDE SOARES RISSATO, DANIEL ORTEGA ZARK 

ZANTTA, EDMILSON ROBERTO CORREA, FABIO GOMES DA CRUZ, 

LINDOMAR DAVID DOS SANTOS, PABLO HUGDSON SILVA SANTOS, 

RAIMUNDO DE CASTRO, FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n.º 853576 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.
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Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o laudo pericial contábil acostado pelo credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 836052 Nr: 41112-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYDE EMILIA GUIMARÃES DE FIGUEIREDO DA COSTA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Autos n.º 836052 – 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, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1051528 Nr: 47174-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY HENRIQUE LONGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS - 

OAB:16408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Autos n.º 1051528 – 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.

Inexistindo 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 

15:00 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, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1028558 Nr: 36069-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA VILLEN REBELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1028558 – 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, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1039322 Nr: 41327-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE LURDES SEVERO LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Autos n.º 1039322 – 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, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 458814 Nr: 28606-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA HELENA MEDEIROS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Autos n.º 458814 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 
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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, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 878817 Nr: 16013-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DONIZETE DE SOUZA, MIGUEL DONIZETE 

TOMAZINI, ALCIMEIRE BENEDITA NUNES DE CARVALHO, MARIO MARCIO 

DA CRUZ E SILVA, JEFERSON RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA, EDILEUSA 

MORAIS DOS SANTOS, LUZINEIA ANTONIA BISPO CUNHA, MARILENE 

CAVALCANTI DE ALMEIDA, CREUZA CORNÉLIO DA CRUZ XAVIER, KATIA 

MARCIA CRUZ DE OLIVEIRA, VALDIVINO PAULO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT, PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 878817 – 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, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 892046 Nr: 24581-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RODRIGUES, MARIA GUILHERMINA 

DA SILVA, MONICA DA SILVA ORMOND, MAURA PEREIRA MARQUES, 

MARIA PEREIRA, MARIA ARLETE DA SILVA, MARIA TEREZA DORILÊO DE 

PAULA MOREIRA, MONICA BUZELLE, MARY PINTO DA SILVA, MARIA 

DAS GRAÇAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 892046 – Liquidação de sentença

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação retro, intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

t

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821746 Nr: 27933-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MARIA DE JESUS, IZENE DO NASCIMENTO DA 

SILVA, JOSÉ CARLOS GARCIA, JÚLIO CÉSAR LIBERALI, JÚLIO CÉSAR 

VICENTE DA SILVA, MARI ALBA TROJAN DE AGUIAR, MARIA DO 

ROSÁRIO DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA LENIR STRAUB, 

MARIA EUNICE DOS SANTOS, NEIDE LOPES DA SILVA FILIPUS, PAULO 

LAÉRCIO DA SILVA, RAQUEL PEREIRA BORGES, ROSÂNGELA ROGÉRIA 

GRIEP, SÍLVIA INÊS KUHN

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 821746 – 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, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 452368 Nr: 24531-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 452368 – Cautelar

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048408 Nr: 45683-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA PENHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 1048408 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação retro, intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito.

Intime-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 254 de 541



Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 857712 Nr: 59941-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE MELO SILVA, CONCEIÇÃO DE ARRUDA, JOSÉ 

MARQUES DE MORAIS, TEREZA LUCINDA DOMINGOS DIESEL, EDICREIA 

ROSA DE MAGALHÃES COSTA, JOSE TORRES DA SILVA, LIDIA TORRES 

DA SILVA, JOSE COSTA DE SOUSA, DOATIL ANTONIA DE MORAIS, 

VALQUIRIA DONIZETE DA SILVA GARCIA

 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, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 857712 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação retro, intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1032946 Nr: 38093-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1032946 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 123, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 138274 Nr: 22844-33.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - OAB:9.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SUELI SOLANGE CAPITULA - 

OAB: PROC. ESTADO

 Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO da presente exceção de 

pré-executividade.Tratando-se de exceção de pré-executividade 

desacolhida ou rejeitada, incabível a fixação de honorários 

advocatícios.No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer o que 

entender de direito.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 779706 Nr: 33191-13.2012.811.0041

 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: MACEDO TAKETIYO TADA, TEREZA KIMIE UEDA TADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial para condenar a parte ré a pagar indenização por 

danos morais à parte autora no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), 

importe a ser pago pelo réu aos demandantes de uma única vez, corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data (Súmula nº. 362 STJ), bem 

como acrescida de juros de mora no percentual fixado no art. 1º-F da Lei 

n. 9.494/97, a partir da citação.Sem custas.Em face da sucumbência 

recíproca, condeno as partes no pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85 do CPC, verba que será rateada entre os litigantes na proporção 

de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1280166 Nr: 1896-45.2018.811.0041

 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: LINDOMAR MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 83 e a informação de fl. 84, intime-se o 

autor para, no prazo de10 (dez) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017648-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DE ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (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: 

1017648-11.2016.8.11.0041. AUTOR: EVANICE DE ALMEIDA LIMA RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. EVANICE DE ALMEIDA LIMA 
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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 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 a prescrição do fundo de direito; 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. 4352878). Réplica à contestação acostada 

no ID. 4490845. 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 20/10/2016, 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 
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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: 

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 
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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

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010150-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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: 1027590-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINO GUSMAO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026404-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006042-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES IRIGARAY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024431-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLI GONCALVES ANTUNES OAB - MT23386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 
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identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Desta maneira, reconhecendo a ausência de 

pressupostos processuais, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do 

artigo 330, inciso I, do CPC, e por via de consequência, declaro EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo 

acervo legal. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037341-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1022517-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES SARTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

JOSE RIZKALLAH JUNIOR OAB - MS0006125A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (RÉU)

 

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 Bandeirantes, 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. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar contestação. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018651-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA MARILIA DE ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015789-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1037067-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR STEFAN DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 

Requerente em Id. 11088785 destes autos de Ação Comum que ANTENOR 

STEFAN DA COSTA ajuizou em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do CPC. Sem 

custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004115-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa OAR 7993, 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, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017788-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEL DARIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008420-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503576-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (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. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020982-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MEDINA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015354-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA CARMO DE CARVALHO SILVA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO 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 Especial (IPCA-E). 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.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: 0503580-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

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: Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito. Sem custas, nos termos do art. 10, 
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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 de sucumbência 

recíproca, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 07 de agosto de 2009. Transitada esta em julgado certifique-se 

e arquive-se com as devidas 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856979 Nr: 59226-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANI HORNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877153 Nr: 14904-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIA ELISIA PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:

 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.: 1059854 Nr: 50976-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA DE ARRUDA SOUZA, MARIA 

CONCEIÇÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104956 Nr: 17442-05.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - Companhia de Saneamento do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948, 

PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - OAB:292306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387033 Nr: 23056-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445/MT, FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:24.122/MT, GISELE MARQUES DE ARRUDA - OAB:20174/O, IACY 

DE FIGUEIREDO FONTOURA - OAB:4376/MT, MARCOS DE QUEIROZ 

RAMALHO - OAB:15263/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853580 Nr: 56247-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA GOMES VIEIRA, GEOSULENO SILVA 

MOREIRA, ROGÉRIO DA SILVA VIERA, IVANILSO ROSA SAMPAIO, 

MARCIO JOSE DIAS, MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS, ROSMERI 

DE OLIVEIRA DIAS, VALDENISE AGUIAR 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022746 Nr: 33284-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CATARINA GERALDES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057738 Nr: 49894-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARCANJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 
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SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1048010 Nr: 45441-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ORACIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 217651 Nr: 26392-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUZÉBIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. 

DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Judicial, no qual fora expedido 

Requisição de Pequeno Valor, em favor da Exequente.

No entanto, a Exequente apresentou a petição de fls. 388/389, informando 

que o Executado não realizou o pagamento no prazo estipulado 

legalmente.

Diante destas informações, determino que seja renovado o Ofício de fl. 

381, estipulando-se o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento pelo 

Executado dos valores neles indicados, sob pena de bloqueio on line nas 

suas contas bancárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 814198 Nr: 20674-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEY ALCANTARA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 347577 Nr: 18055-15.2008.811.0041

 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: GENI DEUNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para se manifestar no prazo de 10(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1061034 Nr: 51439-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA GARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.736/B

 Vistos etc.

Determino a intimação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 450128 Nr: 22842-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO DE JESUS BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA 

- OAB:14563/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por LAERCIO DE JESUS 

BERTOLDI em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN.

O Executado depositou na conta judicial dos autos o valor referente ao 

crédito principal e honorários sucumbenciais, conforme se extrai da 

petição e comprovantes de depósito de fls. 277/231.

Sendo assim, defiro o levantamento dos valores em favor do Exequente e 

do Patrono da causa, devendo o cartório proceder com o necessário para 

levantamento dos créditos.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1051009 Nr: 46910-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESCLEY VIANA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 864005 Nr: 4823-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAREBE EURISTE DE MORAES

 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 - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Intime-se

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845441 Nr: 49148-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA JOSETTI MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 900822 Nr: 30472-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM VAZ VIEIRA

 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, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - 

OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 401466 Nr: 34274-69.2009.811.0041

 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: JOÃO ELISEU DE ALMEIDA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifica-se que foram realizados dois bloqueios via 

BACENJUD para compra de medicamento (fls. 238/240 e 259/261), onde 

tiveram suas prestações de contas realizadas com a juntada de notas 

fiscais às fls. 250/252 e 266.

Desta forma, defiro a expedição de alvará para levantamento, tanto dos 

valores bloqueados à fl. 240 quanto os valores bloqueados à fl. 261, em 

vez que já foram realizadas as devidas prestações de contas.

Após, intime-se a Parte Requerente para, no prazo legal, requerer o que 

entenderem de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 756881 Nr: 9022-59.2012.811.0041

 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: MANOEL SANTANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para, no prazo legal, requerer o que 

entenderem de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 458128 Nr: 28210-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMBER ROBERTO DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 
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sentença de fls. 105/108, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 844338 Nr: 48165-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 929445 Nr: 48982-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICELIO COSTA NETO, ANA RENATA 

FELICIANO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, SONIA ROSA PAIM BIASI - OAB:4.334-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1014942 Nr: 29701-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE BARROS LUCAS, EDITE OLIVEIRA DA 

SILVA, MARIA DE MOURA CAVALCANTE, FELIPA PEDROSO DO 

NASCIMENTO, MARIA PAULINA DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA 

CERA CASQUET, RAMIRES PEREIRA CARDOSO, MARIA TEREZA QUEIROZ 

DOS SANTOS, WALDA ANDERSON BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1057917 Nr: 49997-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITTENBERG SOUZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Intime-se

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 710493 Nr: 3456-66.2011.811.0041

 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: JOSINETTE APARECIDA DO PATROCÍNIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por JOSINETE 

APARECIDA DO PATROCÍNIO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Devidamente intimado, o Executado deixou transcorrer o prazo para 

impugnar os cálculos do cumprimento de sentença sem manifestação, 

conforme se extrai da certidão de fl. 71.

Após a homologação, o Executado apresentou petição às fls. 73/80 

pugnando pela reconsideração dos valores homologados para reduzir o 

valor executado.

Contudo, compulsando os autos, constato que não há fatos novos, 

circunstâncias relevantes ou adequabilidade probatória para rever a 

decisão anterior, portanto, não havendo o que se reconsiderar.

Nessas condições, deixo de acolher o pedido de reconsideração 

formulado às fls. 73/80, mantendo na íntegra a decisão tal como lançada à 

fl. 72.

Determino a expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Ofício 

Requisitório, conforme o caso, em favor do Exequente e do Patrono da 

causa, observando o disposto no art. 535, §3º, Incisos I e II, bem como na 

Constituição Federal, conforme decisão de fl. 72 e os valores 

apresentados às fls. 63/67.

Após, arquivem-se os autos até sua quitação.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010738-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTOS BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA GERENTE DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS SEJUDH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos. A Impetrante novamente emendou a inicial ao ID 13423473, porém 

não atendeu a todas as determinações contidas nos despachos de ID 

12855116 e 13319457, uma vez que não foi juntado o instrumento de 

procuração. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do CPC, e para evitar 

maiores transtornos à parte, faculto novamente a Impetrante emendar para 

juntar o documento faltante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019334-38.2016.8.11.0041

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: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014351-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000999-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001114-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015654-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PEIXOTO FALEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013597-54.2016.8.11.0041

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: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017757-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE OLIVEIRA MOURA (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, 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: 1000075-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007695-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN BERTOLINE TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024116-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009795-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA TEREZA DE CAMPOS MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032830-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FARIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033967-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028671-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI MARTINS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010373-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AUTO ESCOLA EDUTRAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001211-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELIBAR JARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015761-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOTCOM GROUP COMERCIO DE PRESENTES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET OAB - RJ15311 (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. A SUPERINTENDENCIA 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT não possui personalidade 

jurídica para figurar no polo passivo desta lide. Destarte, o autor deverá 

emendar a petição inicial em 15 (quinze) dias a fim de indicar quem de 

direito para responder ao objeto de sua ação. 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: 1024011-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ELIAS DA SILVA SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Destarte, a fumaça do bom direito 

referente à ausência de notificação somente pode ser constatada quando 

o impetrante traz nos autos documento comprovando o endereço que está 

cadastrado no órgão de trânsito, além de comprovante de residência 

atualizado. Portanto, faculto ao impetrante que promova a juntada aos 

autos, no prazo de 15 dias, dos documentos relacionados no parágrafo 

supra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029865-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULICIO VICENTE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 
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proferida os autos, a seguir transcrita: Dessa forma, tendo em vista a não 

comprovação da hipossuficiência pela parte requerente, INDEFIRO o seu 

pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 99, §2º, 

do CPC. Intime-se a parte autora a promover o recolhimento das custas 

judiciais no prazo de trinta dias. Conste-se a advertência que o não 

recolhimento das custas no prazo estipulado ensejará o cancelamento da 

distribuição do processo. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037732-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: 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. 

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: 1023898-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034571-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALEX MOTA QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT0009675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Vistos etc. O E. STJ 

afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a 

suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, 

dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas 

TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). A suspensão se aplica inclusive 

para o caso vertente, onde houve o deferimento da liminar antes da 

afetação do recurso, uma vez que a decisão da Corte Superior não fixou 

exceções. Intimem-se. Cumpra-se. 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: 1021890-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PEREIRA DA SILVA OAB - GO23004 (ADVOGADO)

SAMI ABRAO HELOU OAB - SP114132 (ADVOGADO)

DURVAL JULIO DA SILVA NETO OAB - GO36974 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Vistos etc. O E. STJ 

afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a 

suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, 

dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas 

TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023233-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDA FERREIRA OAB - MT0009138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Diretora da EMEB Santa Cecília (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência do impetrante no 

prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no 

caso vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. 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: 1012009-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARQUES SIMI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DIRETOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: 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. 

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: 1009531-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/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, 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: 1008709-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ONDRUSCH DE MORAES COSTA (AUTOR)

JULIA ONDRUSCH DE MORAES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT0005036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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: 1017576-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIA VENTURA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

GOVERNO DO 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028290-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002899-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013460-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010712-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIDES MARCAL DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 
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EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007187-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE POMPERMAYER OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010259-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO ANTONIO PELEGRINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL BARROS PINHEIRO (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Superintendente Adjunto de Fiscalização - SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006552-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPIRITA WANTUIL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006556-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULLIO PARK HOTEL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021176-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT0017133A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. 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 
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TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014276-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILEMARIO DO VALE ALENCAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

DECISÃO: Diante de todo o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada na 

exordial. 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). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025077-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, DEFIRO a liminar pleiteada na 

exordial a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de 

exigir como CONDIÇÃO para o pagamento dos valores devidos à 

Impetrante pelos serviços efetivamente executados, à apresentação de 

CERTIDÃO NEGATIVA PERANTE AS RECEITAS MUNICIPAL, ESTADUAL e 

FEDERAL, até o julgamento final da presente demanda. Expeça-se 

mandado a ser cumprido por Oficial Plantonista. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024289-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: De todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR 

pretendida pelo impetrante e DETERMINO a autoridade coatora que receba 

e admita o e-process n. n. 5496485/2018, suspendendo a exigibilidade dos 

débitos fiscais ali discutidos. 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). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário ao Oficial Plantonista.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374021 Nr: 10472-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR SOUZA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745034 Nr: 42143-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 840356 Nr: 44758-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LUIZ DA FONSECA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728427 Nr: 24350-63.2011.811.0041

 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: LÁZARO FRANCISCO GOUVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887213 Nr: 21399-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR CASTILHO NEVES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347559 Nr: 17755-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SANDRA VIAN DE 

OLIVEIRA - OAB:22.928/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343151 Nr: 13311-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC, LUIZ OTAVIO TRAVO MARQUES DE 

SOUZA - OAB:PROC DO ESTADO, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE 

- OAB:PROC. DO ESTADO, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:19793/PR, LARISSA SCHWARZ DE MELLO - OAB:6.748/MT, 

RENATA ROMANINI SILVA - OAB:13092-A/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.: 914966 Nr: 40129-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMIRA ALVES RODRIGUES, OSAIR DE OLIVEIRA 

SILVA, SAKAE KAVAMURA DA SILVA, SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998265 Nr: 22727-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851487 Nr: 54430-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARIVALDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA REGINA LOPES SOUZA - 

OAB:14.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868506 Nr: 8339-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA CORREA DA GUIA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 
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FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064193 Nr: 52813-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA ABIDO VALENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA BEATRIZ OLIVEIRA 

COELHO - OAB:OAB/MT 20200/0, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO que se 

proceda ao bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 8.157,00 (oito mil 

cento e cinquenta e sete reais) da conta única do Estado de Mato Grosso, 

a ser utilizado para custear as despesas com fornecimento de 

farmacológicos, decorrido do descumprimento da determinação exarada 

na antecipação de tutela deferida. O bloqueio deverá ser realizado via 

BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.Confirmado 

o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal 

de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Intime-se, por meio de oficial plantonista se necessário, a 

empresa fornecedora para providenciar a entrega do medicamento, 

apresentando a correspondente nota fiscal com a devida especificação 

do medicamento, demonstrando de forma analítica o valor e o medicamento 

fornecido, informando-a, na oportunidade, da existência do referido 

bloqueio.O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da 

entrega do fármaco, a ser transferido para a conta da Integralmed 

Comércio e Produtos Ltda, Banco Santander, agência 3399, conta 

corrente 13003002-7, CNPJ: 06.256.565/0002-00, para aquisição do 

medicamento SILDENAFILA 20MG, nos termos da prescrição 

médica.Dessa decisão, intime-se a parte autora e a Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1065587 Nr: 53455-46.2015.811.0041

 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: ODIL NEVES FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte do despacho de fls. 55: " Vistos, em correição. 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, encaminhem os autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 999041 Nr: 23030-36.2015.811.0041

 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: CASTRO OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:19609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para 

reconhecer o direito ao recebimento de 01 (um) período de férias integrais 

acrescidas de 1/3 constitucional, 08/12 (oito doze avos) de férias 

proporcionais e 08 (oito) meses de licença prêmio não usufruídas, 

CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento de R$ 153.634,99 (cento e 

cinquenta e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e nove 

centavos) referente a 01 (um) período de férias integrais acrescidas de 

1/3 constitucional referente ao período aquisitivo de 19/02/2011 a 

19/02/2012, 08/12 (oito doze avos) de férias proporcionais referente a 

19/02/2012 a 22/10/2012, bem como 08 (oito) meses de licença prêmio 

referentes aos quinquênios de 1997 a 2002 (três meses), 2002 a 2007 

(dois meses) e 2007 a 2012 (três meses), com incidência de juros de mora 

de agosto2001 a junho/2009 no percentual de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, e partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de 

poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme precedente do 

STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema 

nº 905.Verifico que foi deferido o recolhimento de custas iniciais ao final 

do processo (fl. 95), por esta razão, intime-se o Requerente para recolher 

os valores referentes às custas iniciais. Sem custas, condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por 

equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, deixo 

de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do 

art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito econômico líquido estar 

fixado em R$ 153.634,99 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e trinta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), não ultrapassando o montante 

de 500 (quinhentos) salários mínimos.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1051944 Nr: 47392-05.2015.811.0041

 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: LEIDE SANTOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN POSCA PIVOTTO - 

OAB:18.634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por LEIDE SANTOS AGUIAR em 

face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento de licenças 

prêmio não usufruídas.

 Aduz a Requerente que aposentou-se em 14/08/2014, e que possui 03 

(três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 2008/2013.

Relata que as verbas se referem a período não usufruído, não convertido 

em espécie e nem averbado para fins de aposentadoria.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 20.743,85 (vinte mil setecentos e 

quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Em virtude do não pagamento, a Requerente busca a conversão em 

espécie da licença prêmio tendo em vista que já se aposentou e não mais 

poderá gozá-las.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/28.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 33/42, e 

juntou os documentos de fls. 43/89.

Resposta à contestação (fls. 91/95).

Intimados a especificar provas, as partes nada postularam.

Parecer do Ministério Público à fl. 101, manifestando pelo prosseguimento 

do feito sem intervenção ministerial, pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Decido.

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise da preliminar levantada pelo 

Requerido em sede de contestação.

Alega a incompetência absoluta do juízo em processar e julgar a demanda 

uma vez que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários 

mínimos, sendo assim, de competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública.

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa pela 

Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, que 

há época do ajuizamento da ação girava em torno de R$ 47.280,00 

(quarenta e sete mil duzentos e oitenta 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 
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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, acolho a preliminar e declino a competência a favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado; consignando-se os nossos cumprimentos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 811740 Nr: 18229-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO SZUBRIS DE MONTRENIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Osvaldo Szubris 

de Montrenil em face do Estado de Mato Grosso, ambas as partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Com base na decisão dos embargos à execução e pelo petitório de fl. 28, 

determino o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos 

valores da Certidão de Crédito que consta à fl. 17.

A atualização monetária e a compensação da mora deverão ser 

moduladas nos seguintes termos:

“A incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e 

correção monetária feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.º 

11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial 

TR, a serem aplicados tendo como data inicial a emissão da certidão de 

crédito, 20/04/2009.”

Vindo a planilha para os autos, intimem-se as partes para manifestarem-se 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 828435 Nr: 34287-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SZUBRIS DE MONTRENIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYVIA RYCHELE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10049/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Certidão de Transito em Julgado de fl. 47, providencie-se 

o arquivamento destes autos com as baixas necessárias.

Saliento que os procedimentos que ainda envolvem a ação de execução 

do título extrajudicial de Osvaldo Szubris de Montrenil em face do Estado 

de Mato Grosso estão presentes no processo de código 811740.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1106983 Nr: 13375-06.2016.811.0041

 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: EDILSON ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ERNESTO HERDINA, CARMEM MARIA 

HERDINA, SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, MARTA MARIA DIAS - OAB:8214 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Certifique-se, Sra. Gestora, acerca do decurso de prazo para as partes 

especificarem provas.

Após, dê-se vistas 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 810370 Nr: 16864-56.2013.811.0041

 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: LEDIANE CATARINA CAMPOS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o petitório da parte autora de fls.162/163, com a finalidade 

de estabelecer quesitos complementares ao perito, intime-se aquela para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as respostas dadas 

pelo expert juntadas à fl. 185/185-v.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 435982 Nr: 14571-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE MEDEIROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - OAB:15134/MT, 

Juliane Silva Clait Duarte Barbosa - OAB:16634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – 

Mato Grosso Saúde para impugnar a manifestação de fls. 549/555, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193027 Nr: 4111-48.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO BENEDITO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:PROCUR. MUNIC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CEZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR, para devolução dos autos nº 

4111-48.2005.811.0041, Protocolo 193027, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 841466 Nr: 45719-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE estes Embargos a 

Execução, propostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de 

CARLOS ALBERTO SOUZA MIRANDA.Condeno a Embargada ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo CPC.Extraia-se 

cópia deste decisum e junte-se no processo de execução, mediante termo 

nos autos.Não cabe reexame necessário.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 745254 Nr: 42381-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 Diante de todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para 

determinar a incidência dos juros de mora de 0,5% ao mês (simples), 

reconhecendo assim o Excesso de Execução.Condeno a Embargada em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa.Extraia-se cópia deste decisum e 

junte-se no processo de execução, mediante termo nos autos.Sentença 

não sujeita a reexame necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024256-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA OAB - MT6185/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A anulação das multas, conforme o pedido de mérito deste writ 

necessita de dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado. A 

necessidade de dilação probatória inibe o manejo do remédio 

constitucional, sendo mister, nesse caso, o indeferimento da petição inicial 

na parte referente ao pedido de anulação das multas. O indeferimento 

dessa parte do pedido torna o SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT, parte ilegítima 

a responder aos pedidos desta ação, tendo em vista que a pretensão 

remanescente é o licenciamento do veículo independentemente do 

pagamento das multas vinculadas ao veículo. Quanto ao pedido de liminar 

para o licenciamento, de acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, faculto 

ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Promova-se a alteração necessária no 

sistema PJE, para que seja excluído com o autoridade coatora nestes 

autos o SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012228-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA VIEIRA DA COSTA (AUTOR)

MARIA LUIZA DA SILVA (AUTOR)

MARIA DE FATIMA CARVALHO MACEDO (AUTOR)

JOSE CARLOS DE SOUZA SENA (AUTOR)

JUSCILEIA SOUSA SANTANA (AUTOR)

MARIA LAURA DE OLIVEIRA VIANA (AUTOR)

KERLEY BARBOSA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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: 1023840-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)
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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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024127-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS 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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1024470-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA BATISTA NACIONAL MONTE SIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, ACOLHENDO também a 

determinação do e. Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça (RESOLUÇÃO 

NR 04/2014_ - fato este que poderia redundar, inclusive, na abertura de 

procedimento frente à Corregedoria de Justiça quanto à postura deste 

magistrado (Art. 1°, § 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará 

eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta 

prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se 

necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado 

ou do servidor) reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes 

do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-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: 1016156-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINO DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, conheço dos Embargos 

de Declaração, por que tempestivos, e, no mérito, dou-lhe provimento, 

para sanar a omissão apontada com base na fundamentação posta ao 

longo desta decisão, REVOGANDO a sentença prolatada id. 11638682, 

para os fins de direito ANTE A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. Via de 

consequência, reconheço e declaro, a incompetência absoluta deste juízo 

para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, 

determinando a remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do 

art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Prossiga-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: 1024185-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

DIRETOR DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA SEFAZ-MT - LUIZ 

GONZAGA DE SOUZA (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTORIDADE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e 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. DECISÃO: 

Diante do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora 

para prestar informações no prazo de 10 dias, bem como dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. Após, colha-se o parecer do Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023995-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON SPONCHIADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE TÉCNICA FUNDIÁRIA DO 

INTERMAT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e 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. DECISÃO: 
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Desta forma, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pleito liminar 

para determinar que as autoridades impetradas procedam à análise do 

processo administrativo nº 550811/2016 E DOCUMENTO 279837/2018, no 

prazo máximo de 20 (VINTE) dias, SOB PENA DE DESOBEDIÊNCIA e 

eventual cometimento do crime de PREVARICAÇÃO. 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).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024427-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689/O 

(ADVOGADO)

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e 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. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

CHEVROLET/S10, ano/modelo 2014/2014, placas FTP-7377, cor 

predominante BRANCA, renavam nº 01004323988, chassi nº 

9BG148CP0EC440310, independentemente do pagamento de multas 

indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024313-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CPX DISTRIBUIDORA LTDA (IMPETRANTE)

CPX DISTRIBUIDORA S/A (IMPETRANTE)

AGILE DISTRIBUIDORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e 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. DECISÃO: 

Por tais motivos, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para 

prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Ao final, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024294-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e 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. DECISÃO: 

Por tais motivos, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para 

prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Ao final, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005832-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BEZERRA RIBEIRO ROLIM DE MOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Servidor Responsável pelo DRH da SES/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e 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. DECISÃO: 

Vistos etc. Trata-se de denúncia de descumprimento da liminar concedida, 

consubstanciado na demora para conclusão do Processo Administrativo 

nº 682635/2014, protocolizado no dia 11.12.2014. Diante disso, opto em 

determinar a intimação do impetrado para que comprove o cumprimento 

aos termos da decisão liminar, justificando-se; sob as penas da lei. Prazo 

48 horas. Após, cls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022627-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL MARCONDES FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 
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natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é 

possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e 

cópia da sua declaração de IRPF que, apesar do salário recebido, o 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária poderá acarretar 

prejuízo em seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, 

comprovantes de despesas mensais permanentes que atestem a alegada 

hipossuficiência econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE 

AS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM 

ATÉ SEIS PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003049 Nr: 24740-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DOS SANTOS SOUZA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 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.: 1006198 Nr: 26006-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY FEITOSA SANTOS DE CARVALHO, ILHANE 

TEREZINHA HAUSCHILDT, IVAN DE ASSIS MACEDO, VANESSA MIRANDA 

DE PAULA, KLEBERSON DA SILVA LIMA, PEDRO PAES DA SILVA FILHO, 

AILTON AFONSO BATISTA, ROBSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES (SUB PROC. GERAL DO ESTADO) - OAB:5268/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023910 Nr: 33844-10.2015.811.0041

 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: MARLENE DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130911 Nr: 23379-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERSON JOSE BARBOSA, ANTÔNIO AUGUSTO DA 

COSTA, ANTONIO MIGUEL DA SILVA, ANTONIO NIVALDO DE LARA 

FILHO, CLEVERSON LEITE DE ALMEIDA, DONATO COELHO ALMEIDA, 

EDSON BENEDITO RONDON FILHO, ELTON GUILHERME CRISOSTOMO, 

GIOVANI EGGERS, JULIO CEZAR RODRIGUES, JAMES JACIO FERREIRA, 

JOELSON DA SILVA LIMA, FABIO LUIZ BASTOS, EDUARDO JOSE GOMES 

ALMEIDA, RUFINO LEMES DE OLIVEIRA, SILVIO BERNARDES DOS 

SANTOS, PAULO EDUARDO DE CARVALHO WOLKMER, SERGIO 

ROBERTO DELAMÔNICA CORRÊA, LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA, 

ROBSON DE OLIVEIRA CURI, VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA, 

JUNOT RUELA PEREIRA, LUIZ CATARINO DA SILVA, RUBIA FERNANDA 

DINIZ ROBSON SANTOS DE SIQUEIRA, PAULO CORREIA RODRIGUES, 

WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA, WENDEL SOARES SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839954 Nr: 44405-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE APARECIDA DA SILVA FERRAZ

 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 - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880370 Nr: 17004-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBENILZO DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854618 Nr: 57149-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO

 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 DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 64039 Nr: 3721-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Fica o(a) Advogado(a) FABIO HELENE LESSA, OAB/MT 16.633, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 69698 Nr: 18127-12.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO FRANCISCO DE PAULA, VALMIRA APARECIDA 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIZIA DE LIMA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores, que deverá constar de forma INDIVIDUALIZADA a 

parte devida de cada um dos requeridos. Sem custas. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 8 

de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 390064 Nr: 25476-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO PINHO DE LARA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 8 

de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 452687 Nr: 24759-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO VIANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, JAQUELINE BARRETO ALBERT - OAB:19618/O, LEONARDO 

DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 8 

de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002381 Nr: 24434-25.2015.811.0041

 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: ALBERTINA DIAS DE FIGUEIREDO COSTA, ESPÓLIO DE 

JURANDIR FERNANDES DA COSTA, MARIA AUXILIADORA GALVÃO, 

LOURDES CLAUDINA DA COSTA FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE MARIO 

JANUARIO DE FIGUEIREDO, MARIA RITA GONÇALVES ALBUQUERQUE, 

ESPÓLIO DE IRINEU MARCOS DE ALBUQUERQUE, ROSA SILVA 

FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE JOSIAS PIMENTEL FIGUEIREDO

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de impugnação à 

contestação pelo requerente, na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono 

estes autos para intimar as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 779873 Nr: 33368-74.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MARLI DE PAULA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Fica o(a) Advogado(a), SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - OAB/MT 

5.922, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942179 Nr: 55867-81.2014.811.0041

 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: PEVIDOR TURISMO LTDA ME, PEDRO PEVIDOR NETO

 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:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 

487, I, do CPC, para consolidar os termos da antecipação de tutela 

deferida no nascedouro destes autos, bem como para declarar a 

inconstitucionalidade incidental e a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 

do RICMS/MT, por ofensa aos artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b” da 

CF/88 e 26, inciso III e § 1º da LC 87/96, com efeitos ex tunc, declarando 

ainda a nulidade dos lançamentos tributários realizados com base nos 

regimes de tributação questionados até a data do ajuizamento da ação.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 835417 Nr: 40583-67.2013.811.0041

 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: SAWAE TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ARANTES BRITO NETO - 

OAB:124.222/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) para declarar a não-incidência do ICMS sobre as operações de 

comercialização de produtos destinados à consumidores finais, anulando 

os lançamentos decorrentes destas operações;

b) condenar o Requerido à repetição do indébito tributário quanto aos 

valores recolhidos indevidamente, a ser apurado em liquidação de 

sentença, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI desde o 

pagamento indevido e de juros moratórios de 1% ao mês a partir do 

trânsito em julgado da sentença, mediante expedição de precatório 

requisitório ou compensação na via administrativa, a critério da parte 

Requerente.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios cujo percentual será arbitrado em sede de 

liquidação de sentença, nos moldes do artigo 85, § 4º, II, do Código de 

Processo Civil.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852199 Nr: 55051-36.2013.811.0041

 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: SKINTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para consolidar os termos da decisão que 

deferiu a antecipação de tutela e anular o crédito tributário constituído por 

meio do TAD nº 1087794-0.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024617-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FASOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

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: 

1024617-71.2018.8.11.0041 AUTOR: RICARDO FASOLO RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer Com Pedido 

De Tutela de Urgência, ajuizada por RICARDO FASOLO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, consistente na 

ordem para determinar que os requeridos adotem imediatamente as 

providências necessárias para realizar a CIRURGIA ONCOLÓGICA 

denominada GASTRECTOMIA TOTAL ou outra de igual eficácia, a critério 

do médico especialista, e dê continuidade ao tratamento, incluindo dentre 

outros recursos hospitalares necessários, em caso de descumprimento 

solicita a aplicação de multa diária. Aduz, em apertada síntese, ter 73 

(setenta e três) anos de idade ser portador de adenocarcinoma Gástrico 

proximal (CâNCeR), sendo assistido pelo médico Dr. Lauzamar Roge 

Salomão que indicou a necessidade de cirurgia e posterior tratamento com 

quimioterapia, o clinico é bastante grave, pois corre sério de morte caso o 

atendimento médico não seja realizado atempadamente, bem não possui 

condições de custear o tratamento médico, haja vista o valor exorbitante. 

Requer, portanto, a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, 

determinando a imediata realização dos tratamentos/exames/cirurgia 

vindicados na exordial necessários à sua recuperação, em Hospital de 

que possa atender e suportar a gravidade do seu quadro clinico. 

Colaciona, por oportuno, relatório médico, exames, dentre outros 

documentos. Extrai-se do parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio 

Técnicoa seguinte conclusão, in verbis: “II – CONSIDERAÇÕES FINAIS E 

CONCLUSÕES: Conforme prova documental acostada aos autos, 

conclui-se que: 1- Quanto à doença alegada: pode-se inferir que a 

paciente é portadora de Neoplasia maligna gástrica em estádio IIIa 

conforme documentos acostados nos autos. 2- Quanto à necessidade do 

procedimento: Há indicação do tratamento cirúrgico pleiteado nos moldes 

das evidências científica atuais. 3- Quanto ao pedido: Trata-se de pedido 
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de Gastrectomia Total para Tratamento de neoplasia gástrica após 

quimioterapia neoadjuvante; o Procedimento encontra-se codificado pelo 

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e 

OPM do SUS (Tabela SIGTAP) sob o número 04.07.01.014-9 – 

Gastrectomia Total 041604007-1 ou Gastrectomia Total Oncológica e 

credenciado para realização no Hospital do Câncer do Estado do Mato 

Grosso. 4- Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação 

Estado de Mato Grosso: Há registro de regulação da solicitação no 

sistema SISREGIII datada de 06/08/2018 e hoje (07/08/2018) as 17:01 hs 

consta pedido sob nº 251687975 solicitando Gastrectomia Total em 

Oncologia, NEGADO EM 06/08/2018 AS 6HS34M POR CÓDIGO DE 

SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANOTADO NÃO PREVISTO NO 

CONTRATO ENTRE O HOSPITAL DO CANCER E A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ. 5- Quanto à urgência do procedimento: 

Há urgência caracterizada nos autos, há perda de oportunidade. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Por força da 

regra do art. 300 do CPC, que a tutela de urgência deve ser concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Restou 

caracterizado na inicial que o autor necessita dos procedimentos ora 

suplicados, como forma de sobrevivência. Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Ora, como dito e redito em outras oportunidades, 

é preceito constitucional, o DIREITO À SAÚDE, DE MODO IRRESTRITO, E, 

NESSE COROLÁRIO, O PRÓPRIO DIREITO JUSFUNDAMENTAL À 

MEDICAMENTOS (ART. 6° E 196 DA CARTA MAGNA). Nesse aspecto, 

sobreleva sempre destacar, parte da decisão proferida pelo Ministro 

Edson Vidigal, “in”, SS- 1448-PR (2004/0175267-8), verbis: “... Não é 

demais lembrar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços capazes de promover, proteger 

e recuperar a saúde dos brasileiros, conforme se extrai da Constituição 

Federal, artigo 196. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso pode ser expresso no voto do julgamento cuja 

ementa transcreve-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – CIRURGIA 

PARA TROCA DE PRÓTESE OCULAR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – 

DEVER DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível antecipar os 

efeitos da tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de questão 

ligada à saúde, desde que presentes os requisitos. O Poder Judiciário não 

está adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera executiva 

para conceder medida assecuratória do exercício de direitos 

salvaguardados pela Constituição Federal”. (RAI 89747/2008 – QUARTA 

CAMARA CÍVEL – REL. DES. MARCIO VIDAL – D.J.: 06/10/2008). 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 MOARES acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana: “A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral 

inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão 

ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo 

invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que 

apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima 

que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos”. (Constituição 

do Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo 

relatório/laudo médicos que instruem a inicial, não resta dúvida quanto à 

urgência de realização dos exames/tratamento/cirurgia pretendidos, 

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. Como se trata de procedimento de urgência, nada 

mais natural do que antecipar, desde que seja relevante o fundamento da 

demanda, como é o caso, a tutela específica postulada na inicial. Neste 

espeque, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“Reexame Necessário 86112/2013 - Classe: CNJ-199 COMARCA DE 

SINOP. Protocolo Número/Ano: 86112 / 2013. Julgamento: 28/1/2014. 

INTERESSADO(S) - WALDEMIR CARDOSO DOS SANTOS (Advs: Dr. 

GLAUBER DA SILVA- DEF. PÚBLICO), INTERESSADO(S) - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO 

SOBRINHO - PROCURADOR DO ESTADO). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK Decisão: Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a 

seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA SOB 

REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. EMENTA: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE 

– LESÃO GRAVE OBASTRUTIVA DAS ARTÉRIAS CORONARIANAS – 

NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO 

INTENSIVO – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL – ESTADO - DIREITO A SAÚDE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 2. A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente 

tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional 

insculpida no artigo 196 da Carta da República”. Logo, não há que se 

olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre o 

interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista 

do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, 

consoante a fundamentação supra, CONCEDO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para determinar aos requeridos que, de forma 

incontinenti, cumpra com a obrigação político-constitucional a fim 

providenciar a imediata realização gratuitamente da CIRURGIA 

ONCOLÓGICA-GASTRECTOMIA TOTAL, E OUTROS RECURSOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, atendendo os 

pedidos médicos carreado nos autos. NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (dias) 

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. Cite-se o Gestor da Central de Regulação 

de Urgência e Emergência do Estado (Av. Prainha Esquina com a Rua Dom 

Bosco), para que adote todas as providências necessárias para o 

imediato cumprimento da ordem judicial. Cite-se o requerido, via PGE e 

PGM, para que cumpra a decisão no prazo consignado, bem como, na 

oportunidade, cite-o, para querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

legal. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo de designar a audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Com a defesa, vistas ao 

requerente para impugnar no prazo legal e, após, cls. para sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive no regime de plantão, se 

necessário. Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014770-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1014770-16.2016.8.11.0041 AUTOR: TRANSPORTADORA CRESCENTE 

LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de AÇÃO ANULATÓRIA ajuizado por TRANSPORTADORA 

CRESCENTE LTDA. em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do Termo de 

Intimação nº 118023001600003201130. A análise do pedido de 
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antecipação de tutela foi postergada para após a contestação. No entanto, 

devidamente citado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer in albis o 

prazo conferido, o que resultou na decretação da sua revelia (ID nº 

13050836). Em seguida, o Estado de Mato Grosso apresentou petição com 

informação datada de 23/05/2018 (CI Nº 046/GJIC/SUNOR/SEFAZ/2018), 

conforme documento de ID nº 14043224 – pág. 3, noticiando que os 

débitos foram enviados para a dívida ativa. Posto isso, ordeno às partes 

que informem, no prazo de 10 (dez) dias, se o débito objeto da presente 

ação foi, de fato, inscrito em dívida ativa, indicando o número da CDA e da 

respectiva Execução Fiscal, caso ajuizada. Tal informação é de suma 

importância, na medida em que compete à Vara Especializada de 

Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas aos débitos 

inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo imperiosa a 

remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força do disposto 

na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. 

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012751-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON OAB - MG101649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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: 

1012751-66.2018.8.11.0041 AUTOR: TIM CELULAR S.A. RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela 

de urgência proposta por Tim Celular S/A em face do Estado de Mato 

Grosso. A Requerente aduz, em síntese, que houve desvio de finalidade 

na atuação do PROCON, bem como exorbitância no valor arbitrado a título 

de multa em processo administrativo instaurado em seu desfavor, 

importando em ofensa aos princípios da motivação, razoabilidade e da 

proporcionalidade. Em face do exposto, requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa 

administrativa até o julgamento do mérito da ação. A inicial veio instruída 

com documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Quanto ao pedido de 

tutela de urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No 

caso em análise, apesar dos argumentos deduzidos pela parte 

Requerente, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. 

Prima facie, do cotejo da documentação apresentada com a petição inicial 

vislumbra-se a aparente observância aos princípios do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo indícios de violação 

legal no tocante a estes aspectos. Em decisão devidamente 

fundamentada, a autoridade administrativa entendeu que houve ofensa à 

legislação consumerista, justificando a aplicação da pena de multa com 

fundamento nos artigos 56, I, e 57 do CDC, bem como no artigo 18, I, do 

Decreto Federal nº 2.181/97. No tocante à higidez da autuação, entendo 

que qualquer manifestação deste juízo a respeito de tal tópico importaria 

em prejulgamento, razão pela qual tal questão há de ser analisada por 

ocasião do julgamento do mérito, sopesando os argumentos a serem 

apresentados pelo Requerido em sua defesa com os contra-argumentos 

da Requerente em sede de impugnação, de modo a estabelecer 

adequadamente a dialética necessária ao esclarecimento dos fatos. 

Ademais disso, vale lembrar que a atuação do Poder Judiciário em casos 

dessa natureza se limita a apurar a legalidade do processo administrativo, 

sendo vedada a incursão nos critérios de conveniência e oportunidade da 

Administração, sob pena de vulneração ao princípio da separação de 

poderes. Do mesmo modo, não vislumbro, ao menos nessa seara de 

cognição sumária, a existência de ofensa ao princípio da motivação, 

tampouco exorbitância ou ausência de critérios na aplicação da multa 

combatida, na medida em que constam da decisão administrativa os 

critérios de dosimetria utilizados para a aplicação da penalidade, em 

aparente consonância com a legislação de regência, não havendo indícios 

patentes de ilegalidade ou inconstitucionalidade que permitam, nesse 

momento, verificar a existência de ofensa aos princípios da razoabilidade 

ou proporcionalidade, de modo a justificar a ingerência do Poder Judiciário 

sobre a discricionariedade administrativa. Destarte, por que ausente a 

probabilidade do direito alegado, é de rigor o indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Todavia, faculto à parte Requerente o depósito integral em dinheiro do 

valor do débito atualizado para fins de suspensão da exigibilidade, nos 

moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 112 

do Superior Tribunal de Justiça. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido 

manifesta expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, 

deixo de designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos 

princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878508 Nr: 15816-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ALVES DE ARAUJO, LOURDES FURLAN 

DE MORAIS, MARINETE RODRIGUES DE ARAUJO, SERGIO ROBERTO DE 

MORAES, MARIA ALVES DE MATOS, MARIA RAMALHO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573/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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926631 Nr: 47458-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVE OLIVIA BAGGIO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETRONILO GAMA - 

OAB:1.8127, ONEIAS PETRONÍLO GAMA - OAB:16760

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028554 Nr: 36066-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ALMEIDA DA SILVA, MAGDA ROSANGELA 

LEMOS NUNES, KATIA SIMONE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:7718-B

 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):
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 Cod. Proc.: 1042718 Nr: 42841-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHALIA TASSIANE RODRIGUES SILVA, THAYS 

FERREIRA BRANDÃO, CLAUDIA AVELINO NOVAES, EDENIR 

AUXILIADORA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, GRACIMEIRE DA SILVA, LEICY 

LUCAS DE MIRANDA VITÓRIO, SIMONE CORDEIRO COSTA GUEDES, 

DEBORA SAMARA DE CARVALHO FIALHO

 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:

 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.: 852160 Nr: 55016-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891371 Nr: 24119-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO TALON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 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.: 374526 Nr: 10807-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RIBEIRO GUEDES JUNIOR, NILVA NETE LEITE 

DE AMORIM GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939698 Nr: 54461-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA, ALAELÇO DA 

SILVA, DIRCEU RODRIGUES DE SOUZA, ERCÍLIO BOM DESPACHO DE 

MAGALHÃES, EDIMAR LUZ SANTOS, ANA PAULA RODRIGUES 

AZEVEDO, VALDIVINO LOPES FIGUEIREDO, JAIRO FERNANDES ZILIO, 

ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES DOS ANJOS, ILTON TRICHES, 

JATENIL ALMEIDA DE SOUZA, JOAQUIM QUINTILIANO FILHO, ROBSON 

MENDONÇA MONTEIRO, JAIRA PEREIRA DE SOUZA CERVANTES, 

WANDERSON FRANCISCO DE JESUS, WELLINTON PINHEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891896 Nr: 24493-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARBIA BENEDITA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968082 Nr: 8291-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SADAYUKI EGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 814015 Nr: 20487-31.2013.811.0041

 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: AGRENCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Diante de todo o exposto, declino da competência para processar e julgar 

o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá.Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao juízo competente, 

nos moldes do art. 64, § 3º, do CPC/2015.Tomem-se as demais 

providências de estilo, notadamente quanto às devidas 

baixas.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 910576 Nr: 37233-37.2014.811.0041

 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: LUIZ CARLOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 830230 Nr: 35945-88.2013.811.0041

 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: M. A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 ISTO POSTO, ante as considerações acima tecidas, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos formulados pelo autor, e via de 

consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.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.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 798599 Nr: 4991-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, declino da competência para processar e julgar 

o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá.

Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes 

do art. 64, § 3º, do CPC/2015.

Tomem-se as demais providências de estilo, notadamente quanto às 

devidas baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 922786 Nr: 45119-87.2014.811.0041

 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: PEDRO PEREIRA DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, rejeito a preliminar 

aventada, 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 813435 Nr: 19913-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT, 

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - OAB:112.310/RJ, 

Pheterson Calazans do Prado Duarte - OAB:16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos 

de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a 

omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

Após, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal (art. 802 c/c 188 CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 906651 Nr: 34672-40.2014.811.0041

 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: ELINÉIA DE SOUZA RÁDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT, ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:16768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido 

que mantenha o pagamento do benefício previdenciário do autor de Auxílio 

Doença Acidentário.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da causa, conforme 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.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024044-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ARACAJU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

NEUZICE DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1024044-33.2018.8.11.0041 

DIST.: 02/08/2018 11:04:49 DEPRECANTE: JUÍZO DA 20ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE ARACAJU. FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018 FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023514-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COSTA RICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILITAO SULIANO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023514-29.2018.8.11.0041 

DIST.: 31/07/2018 15:23:11 DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA 

COMARCA DE COSTA RICA - MS. FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023296-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023296-98.2018.8.11.0041 

DIST.: 30/07/2018 15:02:47 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMPO VERDE - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023296-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023296-98.2018.8.11.0041 

DIST.: 30/07/2018 15:02:47 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMPO VERDE - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023107-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ANDRADINA SP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023107-23.2018.8.11.0041 

DIST.: 27/07/2018 17:37:05 DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA SAF DA 

COMARCA DE ANDRADINA - SP FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023107-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ANDRADINA SP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023107-23.2018.8.11.0041 

DIST.: 27/07/2018 17:37:05 DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA SAF DA 

COMARCA DE ANDRADINA - SP FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022337-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TUPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CRIVELLARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1022337-30.2018.8.11.0041 

DIST.: 23/07/2018 11:42:27 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE TUPÃ - SP FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022337-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TUPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CRIVELLARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1022337-30.2018.8.11.0041 

DIST.: 23/07/2018 11:42:27 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE TUPÃ - SP FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022894-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUALBERTO SENA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1022894-17.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/07/2018 14:09:07 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE COLÍDER - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022894-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUALBERTO SENA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1022894-17.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/07/2018 14:09:07 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE COLÍDER - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023491-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ANDRADINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023491-83.2018.8.11.0041 
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DIST.: 31/07/2018 14:23:32 DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA SAF DA 

COMARCA DE ANDRADINA - SP. FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023491-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ANDRADINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023491-83.2018.8.11.0041 

DIST.: 31/07/2018 14:23:32 DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA SAF DA 

COMARCA DE ANDRADINA - SP. FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022310-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1022310-47.2018.8.11.0041 

DIST.: 23/07/2018 08:54:03 DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA 

COMARCA DE CHAPADÃO DO SUL - MT FINALIDADE: ATOS 

ORDENATÓRIOS 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, 

expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser cumprido 

independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida 

em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, 

na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022310-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1022310-47.2018.8.11.0041 

DIST.: 23/07/2018 08:54:03 DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA 

COMARCA DE CHAPADÃO DO SUL - MT FINALIDADE: ATOS 

ORDENATÓRIOS 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, 

expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser cumprido 

independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida 

em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, 

na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019322-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1019322-53.2018.8.11.0041 

DIST.: 03/07/2018 16:09:26 DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA 

COMARCA DE CHAPADÃO DO SUL - MS. FINALIDADE: ATOS 

ORDENATÓRIOS 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, 

expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser cumprido 

independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida 

em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, 

na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019322-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1019322-53.2018.8.11.0041 

DIST.: 03/07/2018 16:09:26 DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA 
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COMARCA DE CHAPADÃO DO SUL - MS. FINALIDADE: ATOS 

ORDENATÓRIOS 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, 

expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser cumprido 

independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida 

em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, 

na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 348827 Nr: 19180-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE AUTOMACAO E INFORMATICA 

LTDA, ADALTON LUIS NUNES, FABIO SILVESTRE DA SILVA, DAMASIO 

SILVESTRE DA SILVA

 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 21/12/2015, 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, 28 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 348827 Nr: 19180-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE AUTOMACAO E INFORMATICA 

LTDA, ADALTON LUIS NUNES, FABIO SILVESTRE DA SILVA, DAMASIO 

SILVESTRE DA SILVA

 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 21/12/2015, 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, 28 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 869307 Nr: 9028-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - OAB:905-A

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 9028-95/2014 - CÓD. 869307EXECTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXCDO: EVANDRO PEREIRA LEITE – CPF: 

881.571.721-87CONTRIBUINTE Nº: 347473CDA’S nº’s: (...). Eis o relatório 

necessário.DECIDO.I. CERTIFIQUE-SE sobre o trânsito em julgado da 

sentença proferida em 01/09/2015, fls. 76/77 com a correção das fls. 

76/77.II. Em seguida, PROCEDA-SE imediatamente ao seu cumprimento, 

procedendo-se às baixas na Distribuição, no Sistema Apolo e nos 

Registros desta Execução Fiscal nº 9028-95/2014 - CÓD. 869307, em 

relação ao nome do executado Sr. EVANDRO PEREIRA LEITE – CPF: 

881.571.721-87, bem como em relação às CDA’s nºs 810707, 810708, 

811880, 811881, 813063, 814260, 814261, 814262, 814263, 815555, 

818140, 819300, 819301,956695, 956696, 956697, 956698, 956699, 

956700, 956701, 956702, 956703, 956704, 956705, 956706, 956707, que 

recaiu sobre o Contribuinte nº 347473, ora Executado. III. A seguir, 

proceda-se ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alterando-se inicialmente no 

SISTEMA APOLO a qualificação das Partes, lançando-se como 

Exequentes os advogados Drs. Ludovico Antonio Merighi – OAB/MT 

905-A, Gian Carlo Leão Preza – OAB/MT 8431 e Fabiana Hernandes 

Merighi Preza – OAB/MT 9139, e como Executado o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ.IV. Após, AUTUE-SE como Cumprimento de Sentença e na 

sequência proceda-se à INTIMAÇÃO do Município Requerido, por Mandado 

(processo físico), através do seu Representante Jurídico, o atual 

Procurador Geral do Município de Cuiabá - Dr. Luiz Antônio Possas de 

Carvalho para, querendo, impugnar o demonstrativo do crédito 

apresentado nestes autos, no prazo de 30 (trinta dias), ocasião em que 

poderá arguir quaisquer das matérias elencadas nos incisos I a VI do Art. 

535 do CPC/2015, sob pena de ser expedida a respectiva ORDEM DE 

PAGAMENTO da obrigação de pequeno valor .V. Decorrido o prazo 

assinalado acima, com ou sem a impugnação do Município Executado, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos (...).CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 08 de agosto de 2018.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502181-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO KOECHE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502181-83.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:01:33 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: BRUNO KOECHE JUNIOR CPF nº 

181.988.051-68 CDA's Nºs 2012/0743165; 2013/0823804; 2014/1023589 e 

2015/1120798 VALOR DA CAUSA: R$ 4.125,33 TERMO DE NEGOCIAÇÃO 

Nº 329044 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 
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Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte - NEGOCIAÇÃO 329044”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 06 de agosto de 2018 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004167-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORRAL MORALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004167-78.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/03/2016 13:24:55 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: EVANDRO CORRAL MORALES 

CPF:110.834.678-24 ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: RICARDO BASSO 

CDA's Nºs: 2013/0887595 e 2015/1186289 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.232,12 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando termo de 

“NEGOCIAÇÃO 337479”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o 

Executado no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 288 de 541



considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502644-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502644-25.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:43:14 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 

02.500.304/0001-43 Inscrição Municipal 01.7.45.031.0054.001 CDA's Nºs 

2012/0742551; 2013/0927741; 2014/1071946 e 2015/1228937. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.862,81 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte - 318935 - DOC. 

02500304000143”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023413-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023413-60.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2016 14:14:57 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO CPF nº 

032.036.491-79 CDA's Nºs 865015; 1132680 e 1265122 Inscrição 

Municipal 01.5.31.006.0080.052 VALOR DA CAUSA: R$ 6.463,18 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's - Inscrição Municipal 01.5.31.006.0080.052. Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexanxo termo NEGOCIAÇÃO 

345124. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 
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extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501658-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERUSA MARIA GAIAO PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501658-71.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 11:01:15 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: JERUSA MARIA GAIAO PAULO 

CPF:158.955.219-91 CDA's Nºs 2012/0732233 e 2015/1133493. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.25.022.0054.061 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.629,13 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

NEGOCIAÇÃO 348706. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a 

Executada no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501981-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOSE COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501981-76.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:49:12 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: WELLINGTON JOSE COSTA DOS 

SANTOS CPF nº 374.422.441-49 CDA's Nºs 2011/0602774; 

2012/0791113; 2013/0911273 e 2014/0988707. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

06.9.24.007.0197.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.701,95 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 
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CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTUs. Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando termo de NEGOCIAÇÃO 

334837. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500815-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK LIBANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0004654A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500815-09.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 07:09:02 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: PARK LIBANO EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA CNPJ nº 17.350.830/0001-41 ADVOGADODO 

RECLAMADO: ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA CDA(s) Nº(s): 2013 / 

0850938 e 2014 / 1050552 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.445.066.0060.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.542,69 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação da 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo NEGOCIAÇÃO 314723. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 
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DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502658-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502658-09.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:51:00 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0804067; 2013/0873636; 

2014/1072142 e  2015 /1228940 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.031.0124.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi 

determinada a citação do/a Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo NEGOCIAÇÃO 

45641. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502669-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502669-38.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:56:13 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJnº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0783518; 2013/0872261; 

2 0 1 4 / 1 0 6 9 8 6 6 ;  2 0 1 5 / 1 2 2 6 5 0 2  I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L 

01.7.45.029.0436.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.805,70 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTUs. Foi 

determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo NEGOCIAÇÃO 

344601 - Contribuinte 734862094 - MG CONSTR. INCORP. CONSULT. - 

CNPJ 08.509.491/0001-02, com duas CDA's que não foram objetos desta 

Execução Fiscal, de nºs 1363220 e 1529181, além das CDA's descritas na 

exordial. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 
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Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502669-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502669-38.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:56:13 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJnº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0783518; 2013/0872261; 

2 0 1 4 / 1 0 6 9 8 6 6 ;  2 0 1 5 / 1 2 2 6 5 0 2  I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L 

01.7.45.029.0436.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.805,70 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTUs. Foi 

determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo NEGOCIAÇÃO 

344601 - Contribuinte 734862094 - MG CONSTR. INCORP. CONSULT. - 

CNPJ 08.509.491/0001-02, com duas CDA's que não foram objetos desta 

Execução Fiscal, de nºs 1363220 e 1529181, além das CDA's descritas na 

exordial. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501651-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIPE COELHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MABEL LUIZA DA SILVA OAB - GO25826 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501651-79.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 09:21:20 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JOÃO FELIPE COELHO DA SILVA CPF 

nº 919.415.471-68 ADVOGADO DO RECLAMADO: MABEL LUIZA DA 

SILVA CDA's Nºs 2012/0793419; 2013/0837463 e 2015/1220524. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.44.028.0315.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.920,13 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502343-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502343-78.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 07:45:20 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: A R DA SILVA COMERCIO 

REPRESENTAÇÕES - ME CNPJ nº 01.235.083/0001-60 ADVOGADO DO 

RECLAMADO: MILTON SOARES NETO CDA's Nºs 2012/0756660; 

2013/0867159; 2014/1079764 e 2015/1219162. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

04.1.31.006.0277.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.884,63 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTUs. Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo "NEGOCIAÇÃO 

330513 - CONTRIBUINTE 339705 - HILDEBRANDO AFONSO DA MATA”. Eis 

o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 
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nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501833-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SILVIA ROSSINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501833-65.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 08:51:06 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: APARECIDA SILVIA ROSSINI CPF 

nº349.965.599-34 ADVOGADO DO RECLAMADO: DYNAIR ALVES DE 

SOUZA CDA(s) Nº(s): 2012/0741354; 2013/0930738; 2014/1076957 e 

2015/1229815. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.3.24.017.1711.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.655,30 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pelas CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação da Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 315134 - CONTRIBUINTE 

166813”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 089 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501837-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SILVIA ROSSINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501837-05.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 08:53:40 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: APARECIDA SILVIA ROSSINI 

CPF:349.965.599-34 ADVOGADO DO RECLAMADO: DYNAIR ALVES DE 

SOUZA CDA's Nºs 2012/0741353; 2013/0915770; 2014/1076956 e 

2015/1229814. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.3.24.017.1671.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.655,30 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação da 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 315133 - Contribuinte 166813”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501837-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SILVIA ROSSINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501837-05.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 08:53:40 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: APARECIDA SILVIA ROSSINI 

CPF:349.965.599-34 ADVOGADO DO RECLAMADO: DYNAIR ALVES DE 

SOUZA CDA's Nºs 2012/0741353; 2013/0915770; 2014/1076956 e 

2015/1229814. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.3.24.017.1671.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.655,30 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação da 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 315133 - Contribuinte 166813”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 
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execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502459-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AECIO BENEDITO ORMOND (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AECIO BENEDITO ORMOND OAB - MT0006397A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502459-84.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:46:39 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: AECIO BENEDITO ORMOND CPF nº 

265.964.581-72 ADVOGADO DO RECLAMADO: AECIO BENEDITO 

ORMOND CDA's Nºs 2012/0760456; 2013/0911642; 2014/1021825 e 

2015/1212517. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.13.028.0165.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.198,87 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando “Extrato do Contribuinte 97529”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502459-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AECIO BENEDITO ORMOND (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AECIO BENEDITO ORMOND OAB - MT0006397A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502459-84.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:46:39 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: AECIO BENEDITO ORMOND CPF nº 

265.964.581-72 ADVOGADO DO RECLAMADO: AECIO BENEDITO 

ORMOND CDA's Nºs 2012/0760456; 2013/0911642; 2014/1021825 e 

2015/1212517. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.13.028.0165.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.198,87 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando “Extrato do Contribuinte 97529”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 
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Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500293-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500293-79.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 12:41:34 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MARLUS BOLETTA GOMES DE 

OLIVEIRA CPF:001.530.461-20 CDA's Nºs 2013/0862097 e 2014/1062090. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.34.038.0144.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.830,77 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 320354 - Contribuinte 734896450 - GISLENE CRISTINA 

GUBOLIN CASTILHO", onde consta também a CDA 1226750/2014 não 

executada nestes autos eletrônicos. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501125-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501125-15.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 09:22:22 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: LEONARDO DA SILVA CRUZ CPF nº 

571.116.501-15 CDA's Nºs 2012/0753828 e 2013/0893032. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.11.008.0336.073 VALOR DA CAUSA: R$ 6.807,42 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 328428”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o 

Executado no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501125-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501125-15.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 09:22:22 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: LEONARDO DA SILVA CRUZ CPF nº 

571.116.501-15 CDA's Nºs 2012/0753828 e 2013/0893032. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.11.008.0336.073 VALOR DA CAUSA: R$ 6.807,42 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 328428”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o 

Executado no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 
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encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502155-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502155-85.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:54:48 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO 

CPF nº 693.002.401-53 CDA(s) Nºs 2012/0804400; 2013/0864350; 

2014/1028112 e 2015/1136167. VALOR DA CAUSA: R$ 4.476,14 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o “Extrato 

do Contribuinte 398631”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o 

Executado no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004710-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004710-81.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/04/2016 17:41:34 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: TRANSGANSO COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA. CNPJ nº 02.350.920/0001-65 ADVOGADO DO 

RECLAMADO: SAULO RONDON GAHYVA CDA Nº 974202 - ISSQN 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71634 VALOR DA CAUSA: R$ 2.502,12 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de 

ISSQN. Foi determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando “Extrato do Contribuinte 

270297”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 
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HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004710-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004710-81.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/04/2016 17:41:34 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: TRANSGANSO COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA. CNPJ nº 02.350.920/0001-65 ADVOGADO DO 

RECLAMADO: SAULO RONDON GAHYVA CDA Nº 974202 - ISSQN 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71634 VALOR DA CAUSA: R$ 2.502,12 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de 

ISSQN. Foi determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando “Extrato do Contribuinte 

270297”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003808-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO UEMURA MEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003808-31.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2016 09:03:06 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MARIO MARCIO UEMURA MEIRA CPF nº 

858.844.301-59 CDA's Nºs 2013/0837797; 2014/1065563 e 2015/1227037. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.33.020.0336.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.502,14 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 321492 - CONTRIBUINTE 317652 - IVANOR LUIZ PIRAN - 

CPF Nº 643.858.929-20”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o 

Executado no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004338-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAU CAVLAC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004338-35.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2016 09:03:56 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: NICOLAU CAVLAC CPF:686.336.888-91 

CDA's Nºs 2013/0905612; 2014/1020432 e 2015/1126364. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.11.023.1000.001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.807,19 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelaS CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTUs. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 322260 - CONTRIBUINTE 344115”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 
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extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9210 Nr: 423-13.2009.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato David Prante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:PROC DO EST. MT, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - 

OAB Nº 3968 - OAB:PROC. GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-B

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo executado requerendo o desbloqueio 

do valor penhorado por meio do Sistema Bacen Jud.

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que o valor bloqueado foi para 

quitação do débito exequendo, conforme sentença de fls. 130.

Oportuno ressaltar que o executado foi devidamente intimado do bloqueio 

e não apresentou qualquer manifestação, conforme certidão de fl. 121.

Intime-se e cumpra-se na íntegra o despacho de fl. 147.

Cuiabá, 31 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28616 Nr: 777-91.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Ismael Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILVALDO CANTANHEDE 

NUNES ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

15.089

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 52), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33509 Nr: 940-37.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ, POR MEIO DA FAZENDA 

PÚBLICA MUNÍCIPAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Lumina Cintra Junior EPP, RICARDO 

LUMINA CINTRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Damião O.de Oliveira Lott - 

OAB:14.246

 Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por RICARDO LUMINA 

CINTRA JUNIOR EPP (fls. 120/137), objetivando a extinção da execução 

fiscal, alegando a nulidade dos Autos de Infração em razão da ausência 

de notificação antes da autuação; bis in idem, em razão de diversos autos 

de infração para um mesmo fato, bem como a que não há nenhuma prova 

que demonstre o vínculo dos supostos materiais com a excipiente.

 O MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) apresentou impugnação às fls. 147/15, 

sustentando a ausência de nulidade dos Autos de Infração, requerendo o 

indeferimento da exceção.

 É o relatório. Decido.

 Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser 

levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é 

suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de 

apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao 

caso em análise.

 A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE QUE OS CÁLCULOS SEJAM 

REMETIDOS AO CONTADOR JUDICIAL – MATÉRIA QUE DEMANDA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA.

 Exceção de pré-executividade, é cabível quando tratar-se de matéria de 

conhecimento de ofício pelo juízo, e desde que não demande dilação 

probatória”. (AI, 88391/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. [sem destaque no original]

O excipiente alega a nulidade dos Autos de Infração n. 8452, 8451, 8466, 

2656, 2651, 2655, 3196, 9473, 8751, 7540, 7541 e 2662, em razão da 

ausência de notificação antes da autuação; bis in idem, em razão de 

diversos autos de infração para um mesmo fato, bem como que não há 

nenhuma prova que demonstre o vínculo dos supostos materiais com a 

excipiente.

Verifica-se dos autos que o excipiente foi autuado por infringir o disposto 

no art. 10, da Lei n. 205-A, de 08 de janeiro de 2010 (Dispõe sobre a 

ordenação dos veículos de divulgação e de anúncios na paisagem do 

Município de Cuiabá e dá outras providências), verbis:

“Art. 10. É proibido distribuição de folhetos, prospectos, volante ou similar 

com fins publicitário, em logradouro público”.

A respeito do procedimento fiscal no âmbito do Município de Cuiabá, bem 

assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina a Lei 

Complementar Municipal n. 004/1992 da seguinte maneira:

“Art. 500. Constituem atos lesivos à conservação da limpeza urbana:

[...]

II - distribuir manualmente ou lançar de aeronaves, veículos, edifícios, ou 

de qualquer outra forma, nos passeios, vias, logradouros públicos, 

edifícios comerciais e similares: papéis, volantes, panfletos, folhetos, 

comunicados, avisos, anúncios, reclames e impressos de qualquer 

natureza;

III - afixar publicidade ou propaganda de qualquer natureza divulgada em 

tecido, plástico, papel ou similares: em postes, árvores de áreas públicas, 

proteção de árvores, estátuas, monumentos, obeliscos, placas indicativas, 

abrigos de pedestres, caixas de correio, de telefone, de alarme contra 
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incêndio, bancas de jornais e revistas, cestos públicos de lixo leve, gradis, 

parapeitos, viadutos, canais, hidrantes, pontes, guias de calçamento, 

passeios, leitos de vias e logradouros públicos, escadarias, paredes 

externas, muros, tapumes ou outros locais, mesmo quando de propriedade 

de pessoas ou entidades direta ou indiretamente favorecidas pela 

publicidade ou propaganda, exceto as autorizadas pelas leis e 

regulamentos vigentes;

Art. 723. Na aplicação das penalidades serão considerados os seguintes 

fatores:

[...]

II - agravantes:

[...]

d) ter a infração consequências danosas a saúde pública e/ou ao meio 

ambiente;

e) se, tendo conhecimento do ato lesivo a saúde pública e/ou ao meio 

ambiente, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada para 

evitá-lo;

[...]

m) a infração atentar contra o conforto e segurança dos usuários da 

cidade;

Art. 726. A penalidade de advertência não é aplicável nos casos de 

infração de natureza grave e gravíssima, ainda que consideradas as 

circunstâncias atenuantes do caso.

Art. 740. Constatada qualquer irregularidade, o fiscal lavrará Auto de 

Infração em 4 (quatro) vias, destinando-se a primeira para a formalização 

do processo administrativo, a segunda ao autuado e as demais para os 

procedimentos internos da Secretaria, devendo o Auto conter:

 I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e 

documento que a identifique (RG, CPF ou CGC);

II - a Infração cometida, com a identificação do dispositivo legal infringido, o 

local e a data da autuação;

III - a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal 

que autoriza a sua imposição e, quando for o caso, o prazo para a 

correção da irregularidade;

IV - a assinatura do autuado e, caso o mesmo se recuse, a de uma 

testemunha, se houver;

V - a assinatura da autoridade autuante;

VI - o prazo para o recolhimento da multa ou apresentação da defesa 

administrativa, conforme o disposto no art. 755 deste Título.

§ 1º No caso de aplicação das penalidades de embargo, apreensão e de 

suspensão de venda do produto, no Auto de Infração deve constar ainda 

a natureza, quantidade, nome e/ou marca, procedência, estado de 

conservação que se encontra o material, local onde o produto ficará 

depositado e seu fiel depositário.

§ 2º A assinatura do infrator no auto de infração não implica em 

confissão, bem como sua recusa não agravará a pena.

Art. 741. O Auto de Infração é o documento hábil para a formalização das 

infrações e aplicação das penalidades cabíveis e, não deverá ser lavrado 

com rasuras, emendas, omissões ou outras imperfeições.

§ 1º Quando a infração for de caráter leve, poderá o fiscal apenas 

advertir o infrator, lavrando Auto de Notificação, concedendo prazo para a 

regularização, conforme disposto no art. 725.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, e verificado o 

não cumprimento da determinação de regularização perante o órgão 

competente, o agente lavrará o Auto de Infração com as penalidades 

cabíveis para o caso.

§ 3º O prazo concedido poderá ser dilatado, desde que requerido 

fundamentalmente pelo infrator, antes de vencido o prazo anterior.

§ 4º Das decisões que concederem ou denegarem prorrogação de prazo, 

será dada ciência ao infrator.

Art. 742. Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que 

fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição, por falta 

grave, em caso de falsidade, omissão dolosa ou preenchimento incorreto 

dos autos de infração e notificação.

Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das 

seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á 

dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do 

infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e 

desconhecido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, 

deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente 

que efetuou a notificação.

§ 2º O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três 

vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando 

efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Art. 744. As penalidades podem ser aplicadas cumulativamente a multa 

pecuniária.” [sem destaque no original]

Pois bem.

De início, verifica-se dos dispositivos acima transcritos que o 

procedimento de notificação prévia à lavratura de auto de infração é uma 

faculdade do fiscal que poderá advertir o infrator, quando se tratar de 

infração de caráter leve, concedendo prazo para a regularização.

Logo, sendo uma faculdade, poderia ter o agente fiscal lavrado 

diretamente os autos de infração, nos termos do que dispõe o art. 740, 

razão pela qual não que se falar em nulidade por ausência de notificação 

prévia.

Ademais, como bem salientado pelo Município de Cuiabá à fl. 150 

“Imperioso consignar que a Lei Complementar n. 205-A/2010 se presta à 

regulamentação e ordenação dos veículos de divulgação e de anúncios na 

paisagem do Município de Cuiabá, apenas versando de forma genérica 

acerca das sanções a serem aplicadas àqueles que desrespeitem a 

disciplina ali encartada, devendo, obviamente, ser complementada em 

seus aspectos omissos, notadamente no que concerne à gradação das 

penas, providência realizada minuciosamente pela LC n. 004/1992.”

O excipiente sustentou, ainda, a ocorrência do bis in idem, em razão de 

diversos autos de infração para um mesmo fato.

Contudo, tal alegação também não merece prosperar, uma vez que os 

Autos de Infração n. 8452, 8451, 8466, 2656, 2651, 2655, 3196, 9473, 

8751, 7540, 7541 e 2662 referem-se a atos praticados em localidades e 

horários diversos.

Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, eis que não há 

nenhuma prova que demonstre o vínculo dos supostos materiais com a 

excipiente, de igual modo não merece prosperar.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de 

atos administrativos, sendo compreendidos como a “exteriorização da 

vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, 

nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de 

efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”. (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, 

aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para 

com o interesse particular.

 Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, 

desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, 

transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem 

assim impondo uma obrigação.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional 

contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato 

administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de 

Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da 

função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando 

eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o 

pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito 

administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela 

realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, 

opera efeitos ex tunc, ou seja, retroage à época em que o mesmo fora 

praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes 

ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos 

da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente 

administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado 

pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). 

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do 

ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes 

Meirelles:

“Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a 

transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para 

quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal 
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ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a 

cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.” 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., 

Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, 

cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem 

percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma 

‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de 

justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal 

prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do 

ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre 

particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo 

em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em 

termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente 

exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades 

lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus 

probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre 

as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos 

extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é 

quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento 

de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de 

processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são 

obrigadas a provar o risco de lesão.” (SARLET, Ingo Wolfgang. 

FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que “O 

princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, 

competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar 

que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe 

é potencialmente lesiva.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora 

Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 

14-12-2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o 

infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando 

ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa 

destinada à proteção ambiental.

Portanto, não obstante ser possível a defesa indireta de mérito pela via da 

exceção de pré-executividade, se a alegação não for provada de plano, o 

indeferimento ou rejeição da exceção é medida que se impõe.

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41535 Nr: 2437-52.2018.811.0082

 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: CLAUDIO ROBERTO BELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Pelo exposto, evidenciada a ausência de interesse processual, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar o requerente nas custas processuais, por ser 

beneficiário da Justiça Gratuita.Contudo, condeno-o ao pagamento de 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

36.931,10 (trinta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e dez 

centavos), que corresponde ao valor protestado à fl. 07-v, atualizados a 

partir da data do ajuizamento da ação, com a ressalva de que a 

exigibilidade dessa condenação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C. Cuiabá, 08 de agosto de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21865 Nr: 487-18.2012.811.0082

 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: EMANUEL MESSIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Teca do Brasil 

Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Jenz 

Prochnow Júnior - Procurador do Estado de MT - OAB:, Patryck de 

Araújo Ayala - OAB:

 Diante do exposto, considerando que o próprio órgão ambiental informou 

que o requerente não apresentou documentos capazes de alterar a 

situação fática e jurídica que justificam o ato impugnado e em consonância 

com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.Considerando a longa duração do processo e a complexidade da 

causa, vez que a presente ação possui 22 (vinte e dois) volumes, além de 

ter corrido em apenso a outras duas ações - Códigos n. 22137 e 21970 - 

as quais já foram julgadas, condeno o embargante nas custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro por 

equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 

8º, do CPC/2015. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 08 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36562 Nr: 3079-59.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi José Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETH MACEDO SILVA - 

OAB:6912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Inicialmente, proceda-se a retificação da capa dos autos, sobretudo o 

tipo de ação, tendo em vista que não se trata de ação mandamental, mas 

de conhecimento que objetiva a declaração de nulidade de atos 

administrativos (Autos de Infração números 123.928 e 123.930).

2. Após, dê-se vista ao representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

para análise e parecer, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37673 Nr: 3709-18.2017.811.0082

 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: ANDRÉ LUIZ ARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DO 

MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Ziliani - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 136422 Nr: 3680-69.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAIRTON BORGES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB/MT 6.610 - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. WESLEY ROBERT DE 

AMORIM, OAB/MT, 6610, defensor do acusado HAIRTON BORGES 

JUNIOR, para que se manifeste na fase do art. 422 do CPP, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 508375 Nr: 1289-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr.DANIEL FURLANI 

BERNARDELLI, OAB/MT, 21.131, defensor do acusado NATANAEL MAIKO 

BERNARDO DA SILVA, para que se manifeste na fase do art. 422 do CPP, 

no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 414556 Nr: 19565-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250/MT, VALENTIN PERON - OAB:7524

 Vistos.

Acolho a manifestação Ministerial de fl. 127.

Cumpra-se conforme requerido.

Com a juntada da manifestação da Unidade Prisional, renove-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 408869 Nr: 13554-68.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVIS WANDER ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Processo Executivo de Pena que tramita em desfavor do 

recuperando HELVIS WANDER ALVES.

Extrai-se dos autos que o penitente foi condenado a pena de 03 (três) 

meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 e 61, inciso 

II, alínea “f”, ambos do Código Penal c/c art. 5º e 7º da Lei 11/340/06.

Às fls. 42, consta termo de audiência admonitória, oportunidade em que o 

penitente foi inserido no cumprimento do regime aberto, sob as condições 

de praxe.

 Posteriormente, foi imbricado aos autos comprovante atualizado de 

residência fixa.

Contudo, em consulta ao Sistema Apolo, denota-se que o recuperando 

compareceu em Juízo apenas duas vezes (10/07/2017 e 18/08/2017).

Desse modo, foi designada audiência de justificação para o dia 

17/07/2018, às 14h00min.

Às fls. 62, foi expedido mandado de intimação, a fim de notificar o 

apenado acerca do ato designado.

Assim sendo, aguarde-se a certidão do oficial de justiça acerca do 

cumprimento, ou não, do mandado de intimação de fls. 62.

Às providências

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 525532 Nr: 17478-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:

 Vistos, etc.

Ante a proximidade do implemento do requisito objetivo, determino a 

submissão do penitente aos exames legais, em como a juntada de 

atestado de comportamento carcerário e de trabalho atualizados, anote-se 

que a data prevista para a progressão regimental será em 12/09/2018.

Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, dê-se vistas à 

Defesa para manifestação sobre o cálculo de pena elaborado às fls. 187.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 478026 Nr: 17875-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNY DE CAMPOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o comprovante de residência carreado aos autos não 

se encontra em nome do penitente, nem mesmo de seus genitores, por 

ora, mantenho a prisão decretada nos autos.

Lado outro, intime-se a defesa do recuperando JONNY DE CAMPOS 

SANTANA, via DJE, para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovante atualizado de residência fixa em nome do penitente.

 Após, reitere-se vista dos autos ao MPE e, em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 370066 Nr: 10518-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Acolho a justificativa apresentada, determinando a manutenção do 

semiaberto para o desconto da pena pelo reeducando.

Proceda-se com a realização de cálculo de liquidação da pena.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 531125 Nr: 22900-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA ZANLUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05
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Intimando:DR. GERALDO DA SILVA NASCIMENTO OAB-MT 19.205

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no dia 

06/09/2018, às 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, 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.: 529551 Nr: 21348-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. ELÍDIA PENHA GONÇALVES OAB-MT 2.886

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no dia 

04/09/2018, às 15:30 horas, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 474415 Nr: 14312-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKOS PAULO SAID FORTE DE SOUSA, 

MARCOS VINICIUS SOUZA GOMES, CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE 

MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO JUNIOR - OAB:25057/0, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:18870/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR. OAB/MT: 

25057

DR. RAFAEL TERRABUIO MOREIRA. OAB/MT: 18.870

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 424414 Nr: 30170-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNETY ANDERSON SOUZA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Kennety Anderson Souza da Conceição, Cpf: 

05710643106, Rg: 21183511 SSP MT Filiação: Elcio Silva da Conceição e 

Vanuza Gomes de Souza, data de nascimento: 31/07/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, pintor, Endereço: Rua 38, Nº77, Bairro: 

São João Del Rey, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU:

CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais precisamente 

para defender-se na ação penal acima mencionada, proposta pelo MP, por 

violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 405094 Nr: 9623-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JAQUELINE DE ARAUJO, KLINGER 

SOUSA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9623-57.2015.811.0042 (CÓDIGO: 405094)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MARIA JAQUELINE DE ARAÚJO

 KLINGER SOUSA DE AGUIAR

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que com relação à vítima Eduardo Ferreira 

de Aguiar, REVOGO a decisão de fl. 219 apenas no que diz respeito à 

condução coercitiva da mesma, 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, dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11.04.2019 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
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 386614 Nr: 592-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO VITOR CORREIA DE OLIVEIRA, 

MARCOS ANTONIO BARROS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 592-13.2015.811.0042 (CÓDIGO: 386614)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: PABLO VITOR CORREIA DE OLIVEIRA

 MARCOS ANTONIO BARROS AMORIM

 Vistos.

 Cumpra-se o determinado à fl. 180-v.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07.05.2019 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.: 516521 Nr: 8886-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA PINHO DA SILVA, LEANDRO 

EMILIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 118 e 120 do Código de 

Processo Penal, DEFIRO parcialmente o pedido de restituição de fl. 

257/259 para determinar a devolução dos seguintes objetos e bens 

apreendidos ao acusado Leandro Emiliano de Jesus, mediante termo nos 

autos:- CRLV (fl. 134);- Cartão de Poupança em nome do requerente (fl. 

135);- Uma maquita marca Bosch, uma furadeira Martelle, uma lixadeira 

Bosch, 01 corrente de cor prata, uma carteira masculina, 01 pasta plástica 

com documentos e uma chave (fls. 137/138);- Um veículo GM/MONTANA 

CONQUEST, cor preta, placa: EPC - 2119, Chassi 9BGXL80P0AC188120, 

RENAVAM 00191567140 (fls. 30/31).4. Deliberações:Intime-se o indiciado 

e requerente Leandro Emiliano de Jesus para que compareça neste juízo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para restituição dos objetos, sob pena de 

perdimento.Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

providências necessárias.Às providências.Cuiabá-MT, 02 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.: 506881 Nr: 45863-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISE DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT

 Cód. 506881

Vistos etc.

Compulsando os autos, velica-se que o Parquet manifestou-se à fl. 162 

pela busca no sistema SIAPEN e certificação nos autos quanto à 

possibilidade do acusado encontrar-se preso, para caso negativo fosse o 

acusado intimado por edital.

Todavia, verifica-se que o acusado já foi intimado por edital, contudo não 

compareceu em juízo e nem tampouco constituiu advogado.

Desta forma, visando evitar nulidade de atos, determino que seja realizado 

a busca no Sistema SIAPEN, bem como certificado nos autos se o 

acusado encontra-se ou não segregado.

Caso positivo, expeça-se novo mandado de intimação, para que o 

acusado informe se pretende constituir novo advogado, bem como 

informar o nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, no 

prazo de 03 (três) dias.

 Caso negativo, desde já NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, uma vez que intimado por edital não 

compareceu e nem constituiu advogado.

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.: 404395 Nr: 8828-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUCE LEE DE PAULA SILVA, RICARDO 

WILSON BUENO FRANCHI, JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SOUZA AMORIM - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8828-51.2015.811.0042 (CÓDIGO: 404395)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: BRUCE LEE DE PAULA SILVA

 RICARDO WILSON BUENO FRANCHI

 JHONATAN OLIVEIRA 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 

08.05.2019 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, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se 

acerca da designação da audiência da Carta Precatória expedida para a 

oitiva da testemunha Silvio Sérgio Ribeiro (fl. 562/563).

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.: 408956 Nr: 13647-31.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE PAULA, TATIANE BOTELHO DOS 

SANTOS, HEBER DA SILVA SANTANA, REINALDO SOARES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIZE DE PAULA SANTOS 

ROSA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 13647-31.2015.811.0042 (CÓDIGO: 408956)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
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RÉUS: CLEITON DE PAULA

 TATIANE BOTELHO DOS SANTOS

HEBER DA SILVA SANTANA

 REINALDO SOARES DE CARVALHO

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que o mesmo encontra-se suspenso nos 

termos do art. 366, do Código de Processo Penal para o acusado HEBER 

DA SILVA SANTANA.

Com relação aos demais acusados, designo a audiência de instrução e 

julgamento e para proposta da suspensão condicional para o dia 

19.02.2019 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.: 509246 Nr: 2018-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16.549

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 2018-55.2018.811.0042 (CÓDIGO: 509246)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 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.: 388350 Nr: 19757-22.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORNÉLIO DE PAULA, RODRIGO LEITE 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 19757-22.2010.811.0042 (CÓDIGO: 388350) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: JOSÉ CORNÉLIO DE PAULA 

RODRIGO LEITE MOREIRA Vistos. Em análise à resposta à acusação 

apresentada em favor do acusado RODRIGO LEITE MOREIRA às fls. 

252/255, constato que os elementos apresentados não são suficientes 

para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. 

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria. A defesa alega preliminarmente a nulidade 

da citação do acusado por edital, uma vez que não esgotou todos os 

meios de localização. Verifico que tal preliminar não deve ser acolhida, 

pois de acordo com as certidões dos Oficiais de Justiça às fls. 168/169 e 

177/178 o mesmo não foi localizado, sendo a única alternativa a sua 

citação por edital, prática essa que é entendimento pacificado na corte 

superior. Rejeito, pois, a preliminar. Assim, nos termos do art. 399, do CPP, 

mantenho o recebimento da denúncia e DESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 08.11.2018 às 16h00min. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes 

nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, 

expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca. 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. Cumpra-se. Cuiabá, 

7 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.: 476152 Nr: 16020-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR, RENAN 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - 

OAB:20328

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 16020-64.2017.811.0042 (CÓDIGO: 476152)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR

RENAN ALVES DE OLIVEIRA

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que houve um equívoco quanto a 

qualificação do acusado RENAN ALVES DE OLIVEIRA, pois no que diz 

respeito ao CPF do acusado foi vinculado o número de um terceiro 

homônimo ao réu.

 Defiro o requerido às fls. 192/193.

 Cumpra-se, conforme o requerido.

 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.: 404716 Nr: 9171-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN DA MATA FERNANDES ROCHA, 

REGINALDO SANTANA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9171-47.2015.811.0042 (CÓDIGO: 404716)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: JHONATHAN DA MATA FERNANDES ROCHA

 REGINALDO SANTANA CAMPOS

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 309 de 541



 Compulsando os autos, verifico que foi ouvida apenas a testemunha 

Márcio Kraus (fls. 231/233), restando pendentes as demais testemunhas e 

os acusados.

Com relação às vítimas Rafaela Oliveira de Araújo e Jacqueline Oliveira 

Araújo, REVOGO a decisão de fl. 231 apenas no que diz respeito à 

condução coercitiva das mesmas, 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, dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10.04.2019 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.: 360888 Nr: 23730-77.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN VIEIRA SILVA, LEONI DE ALMEIDA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 23730-77.2013.811.0042 (CÓDIGO: 360888)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: WILLIAN VIEIRA SILVA

 LEONI DE ALMEIDA MARQUES

 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 

05.12.2018 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

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, 02 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.: 462728 Nr: 2582-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FERREIRA COSTA, 

ROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANN, ANISIO NEVES DOS REIS, 

SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS, RAFAEL AQUIMIRO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 I – DO RÉU ALEXSANDRO FERREIRA COSTA: Compulsando os autos, 

verifica-se que o réu ALEXSANDRO FERREIRA COSTA não foi citado 

pessoalmente (fls. 102/103), diante disso, acolho o parecer ministerial de 

fl. 132 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. II – DO RÉU ROOSEVELT JUNIOR DE 

SOUZA HOFMANN: Oficie-se o juízo deprecado para que preste 

informações acerca do cumprimento do ato deprecado à fl. 129. III - DO 

RÉU ANISIO NEVES DOS REIS: Oficie-se a Central de Mandados 

requisitando a devolução da Certidão do Mandado de Citação expedido em 

16.05.2018, conforme fl. 125. IV – DOS RÉUS RAFAEL AQUIMIRO VAZ e 

SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS: Considerando que na data designada 

para audiência de suspensão condicional do processo em relação à ré 

SOELI estarei usufruindo de compensatórias, DERROGO parcialmente a 

decisão de fls. 98/99, para futura designação do ato. Em relação ao 

acusado RAFAEL, este apresentou Resposta à Acusação às fls. 121/122, 

contudo esta não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais). Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao 

mérito da causa, as quais, de qualquer forma, são inadequadas neste 

momento processual. Considerando 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 ainda, diante 

da impossibilidade de lançamento de audiência para período posterior, no 

sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, 

aguardem-se as respostas das diligências pendentes em relação aos 

demais réus e após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 410566 Nr: 15278-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFFERSON FRANÇA VEIGA, JAIRO 

RODRIGUES DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15278-10.2015.811.0042 (CÓDIGO: 410566)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: GEFFERSON FRANÇA VEIGA

 JAIRO RODRIGUES DA SILVA FERREIRA

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que foi colhido apenas o depoimento das 

vítimas Andreia Aparecida Correa e Maria Aparecida Dias Rocha, tendo as 

partes insistido na oitiva das demais testemunhas (fls.253/257).

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16.05.2019 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 réu 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.: 419190 Nr: 24523-45.2015.811.0042
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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): HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 24523-45.2015.811.0042 (CÓDIGO: 419190)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ

 Vistos.

 Cumpra-se o requerimento ministerial de fl. 144.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.05.2019 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.: 421464 Nr: 27015-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELDIN DE LIMA BORGES, LUCAS LUAN DA 

SILVA QUEIROZ, RAFAEL LUCAS PASCHOAL DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 27015-10.2015.811.0042 (CÓDIGO: 421464)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: RELDIN DE LIMA BORGES

 LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ

 RAFAEL LUCAS PASCHOAL DE PINHO

 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 

05.06.2019 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 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.: 410514 Nr: 15225-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DIAS NASCIMENTO, JUNIOR 

SANTANA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145-O/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15225-29.2015.811.0042 (CÓDIGO: 410514)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MAYCON DIAS NASCIMENTO

 JUNIOR SANTANA DIAS

 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 

04.06.2019 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 o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Com relação à arma de fogo e munições apreendidas, cumpra-se 

integralmente a decisão de fl. 150.

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.: 333694 Nr: 14297-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DA SILVA, VILMAR DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Cód. 333694

Vistos etc.

Os autos vieram me conclusos devido ao decurso de prazo para o 

acusado VILMAR DE A SILVA SOUZA constituir advogado.

Em razão da certidão de fl. 206, intime-se novamente acusado, para que 

informe se pretende constituir novo advogado, bem como informar o nome 

completo, número da inscrição na OAB e o telefone, no prazo de 03 (três) 

dias.

 Não havendo manifestação do acusado, no prazo de 03 (três) dias, ou, 

no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações mínimas capazes 

de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o conhecimento de 

sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo juízo, ou o novo 

causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente nomeado Defensor 

Público para proceder a sua defesa, devendo essa advertência constar 

expressamente no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento.

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado VILMAR DE A SILVA SOUZA.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação 

acerca da resposta à acusação do acusado ANDERSON FERREIRA DA 

SILVA (fls. 209/210).

Cumpra-se.

Cuiabá, 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.: 420006 Nr: 25375-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, ANILDO 

JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - OAB:, 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - OAB:19194
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 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 25375-69.2015.811.0042 (CÓDIGO: 420006)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ANILSO JOSE DOS SANTOS

 Vistos.

 Cumpra-se o requerimento ministerial de fl. 203.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento e para proposta da 

suspensão condicional para o dia 30.05.2019 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.: 420066 Nr: 25433-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES IMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 25433-72.2015.811.0042 (CÓDIGO: 420066)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ADRIANO GONÇALVES IMIANI

 Vistos.

 A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente o réu (art. 397 do CPP).

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.05.2019 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.

Por fim, compulsando os autos, verifico que à fl. 129 está encartado um 

aparelho celular Samsung com capa protetora, assim, determino que o 

mesmo seja remetido ao Setor de Apreensão para o devido 

armazenamento, certificando-se nos autos seu encaminhamento.

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.: 154469 Nr: 1826-06.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS METELO DE ALMEIDA, MAGNO 

PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MANOEL DE 

SOUZA GARCIA - OAB:, VANIA FATIMA DE PAULA - OAB:OAB-MT 

10140

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1826.06-2010.811.0042 (CÓDIGO: 154469)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MARCOS METELO DE ALMEIDA

 MAGNO PEREIRA DE ALMEIDA

 Vistos.

 Cumpra-se o requerimento ministerial de fl. 227.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12.06.2019 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 réu 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.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 PROCESSO CRIME Nº: 1906-91.2015.811.0042 (Código: 387825)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

Vistos etc.

Trata-se de processo cuja instrução não se findou, em face das 

ausências das testemunhas de defesa e do acusado CLAUDINEI.

Compulsando os autos, constata-se que a defesa, apesar de intimada, 

não se manifestou referente às oitivas das testemunhas de defesa, bem 

como até a presente data não houve êxito em sua oitiva (fl. 154).

O representante do Ministério Público requereu a revelia do acusado 

CLAUDINEI MENDES DE SOUZA (fl. 152).

 Desta forma, reconheço e homologo a desistência tácita das testemunhas 

de defesa não localizadas Alessandra, André e Edvan, pois que após 

conceder prazo mais do que razoável para a defesa, esta não se manteve 

inerte, portanto, não há que se falar em violação dos princípios da ampla 

defesa e do contraditório.

 Além disso, DECRETO a revelia do acusado, nos termos do art. 367, do 

Código Processual Penal.

Abram-se vistas às partes para manifestarem da fase do art. 402, do CPP.

Caso não haja interesse das partes neste sentido, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias sucessivamente para apresentação de Memoriais Escritos.

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.: 385779 Nr: 27850-32.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÊNIO PAULO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 27850-32.2014.811.0042 (CÓDIGO: 385779)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ADÊNIO PAULO CORREA

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que com relação à vítima Hairton de 

Amarante Junior, REVOGO a decisão de fl. 121 verso apenas no que diz 

respeito à condução coercitiva da mesma, 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.
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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, dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06.06.2019 às 14h00min.

Intime-se a vítima Hairton de Amarante Junior.

Intimem-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.: 403801 Nr: 8220-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO DEL BARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8220-53.2015.811.0042 (CÓDIGO: 403801)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSE EDUARDO DEL BARCO

 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 

11.06.2019 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.

Com relação à arma de fogo e munições apreendidas (fl. 70), em 

cumprimento ao Provimento nº 05/2017-CGJ, decreto o perdimento das 

mesmas, fazendo-o, determinando o encaminhamento ao Exército, nos 

moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 488310 Nr: 27808-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16.791

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 27808-75.2017.811.0042 (CÓDIGO: 488310) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU:VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA 

Vistos. Em análise à resposta à acusação apresentada em favor do 

acusado às fls. 87/101, constato que os elementos apresentados não são 

suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na 

denúncia. Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da 

ilicitude do fato e da culpabilidade, tampouco causa extintiva da 

punibilidade, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. 

Outrossim, a exordial descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, 

caracteriza crime tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e 

outros elementos de convicção encartados nos autos do inquérito policial, 

demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria.. A defesa 

traz alegações que incursionam no mérito da causa, o que deve ser objeto 

de análise a partir das provas a serem colhidas durante a instrução. 

Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da 

denúncia. Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência 

única de instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo 

este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ. Diante disso e ante a impossibilidade de 

lançamento de audiência para período posterior, no sistema Apolo, devido 

ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da 

nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo 

supracitado, para os fins cabíveis. Cumpra-se. Cuiabá, 8 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.: 311079 Nr: 9174-41.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER ROBERTO VIEIRA, VILNEY DE SOUSA 

BRITO, AMADEU GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE. - OAB:, JOICE DE CARVALHO RIBEIRO. - OAB:, RODRIGO LEITE 

DA COSTA - OAB:20.362

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9174-41.2011.811.0042 (CÓDIGO: 311079)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): KLEBER ROBERTO VIEIRA

VILNEY DE SOUSA BRITO

AMADEU GOMES DA SILVA

 Vistos.

 Em que pese a manifestação do representante do Ministério Público à fl. 

226, verifico que o acusado AMADEU foi citado por edital à fl. 213 e 

apresentou resposta à acusação às fls. 215/216, mediante advogado 

constituído nos autos(fl. 217).

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial dos acusados não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 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.: 329568 Nr: 9729-24.2012.811.0042

 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): MAURO CESAR COSTA DA SILVA, 

WANDERSON NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO CRIME Nº: 9729-24.2012.811.0042 (Código: 329568)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉUS: MAURO CESAR COSTA DA SILVA

WANDERSON NUNES DA SILVA

SENTENÇA

Vistos etc.

O acusado MAURO epigrafado foi agraciado com a suspensão do 

processo nos termos do art. 89, da Lei 9.099, consoante se extrai do 

Termo de Audiência encartado à fl. 214, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

mediante a aceitação das condições ali impostas.

Emerge dos autos que o prazo de suspensão decorreu sem que 

houvesse notícia de cumprimento das condições estabelecidas ou que 

estas tivessem sido revogadas.

É o breve relatório. DECIDO

Comungo do entendimento de que escoado o prazo de suspensão sem 

que houvesse revogação do benefício, é de se extinguir a punibilidade da 

agente. Neste sentido:

“SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRAZO EXPIRADO SEM 

REVOGAÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA (ART. 89, § 5º, LEI 9.099/95). 

IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POSTERIOR. ORDEM CONCEDIDA. 

Expirado o prazo da suspensão condicional do processo, incabível, após 

esse lapso temporal, a sua revogação, pois já extinta a punibilidade. O ato 

decisório previsto no art. 89, § 5, da lei 9.099/95, tem conteúdo meramente 

dec la ra tó r i o  (TJ -RJ  -  HC:  00581479720128190000  RJ 

0058147-97.2012.8.19.0000, Relator: DES. SERGIO DE SOUZA VERANI, 

Data de Julgamento: 13/12/2012, QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 12/03/2013 16:44) (grifos meus)”.

Com efeito, diante do decurso do prazo de suspensão declaro por 

sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MAURO CESAR COSTA DA 

SILVA, qualificado nos autos, via de consequência, determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos procedendo-se às baixas e anotações de 

praxe.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos e seus 

apensos, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Cuiabá, 02 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.: 529070 Nr: 20841-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI MARCOS PEREIRA SOUZA, MARCO 

AURELIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ferreira 

Marques - OAB:19486/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20841-77.2018.811.0042 (CÓDIGO: 529070) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: TONI MARCOS PEREIRA SOUZA 

MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA 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 - Citem-se os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responderem 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. VII – Conforme requerimento ministerial (fl. 130) determino o 

ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial apenas no que diz respeito 

ao crime tipificado no art. 288, do Código Penal, uma vez que não há nos 

autos elementos contundentes de autoria e materialidade para que tenha 

concorrido ou praticado o delito. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de julho 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.: 365760 Nr: 5642-54.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME RODOLFO ANTUNES CAMPOS, 

CLEYTON ASSUMPÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PORCINO DA 

COSTA JÚNIOR - OAB:13025/MT, IVAN SCHNEIDER - OAB:15345, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 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 06 de novembro de 2018 às 15h30min.

 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 400647 Nr: 4858-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EDUARDO DE ALMEIDA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle de Almeida 

Andrade - OAB:14109

 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 30 de outubro de 2018 às 14h00min.
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 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 446583 Nr: 23599-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO IVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 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 16h30min.

 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 149711 Nr: 18460-14.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CORRÊA, LAURA 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/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 13h00min.

 Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 113824 Nr: 991-86.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLITON SANTANA DE ASSIS, DIEGO 

ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA, WELLITON GIL DIAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MOACIR ALMEIDA 

FREITAS JUNIOR - OAB/MT 9.674 - OAB:OAB/MT 9.674

 Cód. 113824

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, 26 de janeiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 519100 Nr: 11284-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incidente nº. 11284-66.2018.811.0042

 Vistos etc,...

 Considerando o pedido formulado pela defesa, designo o dia 24/09/2018 

às 14h30min para realização da audiência cautelar de justificação.

 Às providências, expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 524661 Nr: 16635-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES, JACKSON 

HAYLTON RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461/MT

 (...). Isto posto, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva do acusado Jackson Haylton. 

Considerando que não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 18/10/2018 às 16h45min 
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para audiência de instrução e julgamento. Às providências. Cumpra-se.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518221 Nr: 10408-14.2018.811.0042

 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): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

211/213, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de HUDSON ANTÔNIO DE SIQUEIRA 

JUNIOR.Intime-se a defesa do réu, via DJE, para apresentar alegações 

finais.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 531980 Nr: 23747-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANCA BARRETO - 

OAB:10274/MT, MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:OAB/MT 

3817, Mateus Cássio Lopes de Lima - OAB:OAB/MT 19.495

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao 

conduzido ALEXSANDRO CORREIA, razão porque REVOGO o decreto de 

prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao mesmo, 

submetendo-o às seguintes condições:I – Não se ausentar da Comarca 

onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste 

Juízo;II – Não se embriagar ou se apresentar embriagado publicamente;III – 

Não portar armas;IV – Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e 

congêneres;V – Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço, 

devendo trazer comprovante de endereço atualizado;VI – Comparecer 

mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado 

seu endereço residencial, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora 

concedido, com a expedição de mandado de prisão contra o 

mesmo.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que o conduzido seja 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não se encontrar 

preso.No mais, cumpra-se a decisão de fl. 47.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 532648 Nr: 24387-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GUILHERME GOMES PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de restituição aforado por GUILHERME GOMES 

PEREIRA NETO, onde o mesmo pretende que lhe seja restituído o veículo 

apreendido em poder dos acusados Sérgio e Iolanda, quando estes foram 

presos em flagrante delito.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou 

desfavoravelmente ao pedido de restituição.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de 

Processo Penal.

No presente caso, embora o requerente tenha comprovado ser o legítimo 

proprietário do veículo Onix apreendido em poder de Sérgio e Iolanda (fl. 

09), entendo que o mesmo ainda interessa ao deslinde do feito, porquanto 

foi utilizado pelos denunciados para transportar entorpecente.

Ademais, frisa-se que se deve aguardar o término da instrução criminal, 

pois somente durante a referida fase processual é que serão produzidas 

provas a fim de demonstrar se o veículo era ou não habitualmente utilizado 

para a prática ilícita.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO 

TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM 

PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO 

ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTERESSE PROCESSUAL 

DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO 

DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo 

para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se 

reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente 

após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, 

haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a 

fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 

- Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011). 

(TJ-PR 7921597 PR 792159-7 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data 

de Julgamento: 08/03/2012, 5ª Câmara Criminal).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela.

Com o decurso do prazo recursal, arquivem-se os presentes com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312997 Nr: 11491-12.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIOCLES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DONIZETE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DIOCLES ROCHA 

BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420 -B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado Sérgio 

Donizete Nunes, em relação aos delitos tipificados na inicial, com 

fundamento no artigo 107, IV, todos do Código Penal. Transitado em 

julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de 

estilo, comunique-se aos órgãos competentes e arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 521982 Nr: 13967-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VANDERLI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO VANDERLI MOREIRA 

- OAB:5.287 OAB-PR

 I. Designo a audiência de instrução para o dia 13.08.2018, primeira data 

livre na pauta, às 16 horas e 40 minutos.

II. Informe o juízo deprecante informando a data designada para o ato.
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III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 524681 Nr: 16654-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ALVELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOCK DENILCES TELES 

GONÇALVES - OAB:39.415 OAB/DF

 I. Designo a audiência de instrução para o dia 13.08.2018, primeira data 

livre na pauta, às 13 horas e 40 minutos.

II. Informe o juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 531980 Nr: 23747-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANCA BARRETO - 

OAB:10274/MT, MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:OAB/MT 

3817, Mateus Cássio Lopes de Lima - OAB:OAB/MT 19.495

 “VISTOS ETC.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de ALEXSANDRO CORREIA, 

flagrado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, 

pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de 

culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 

310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi 

entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material 

e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes 

nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes 

de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis, bem 

do termo de exibição e apreensão e laudo pericial de constatação 

preliminar n° 3.14.2018.45669-01.

 Ressai das declarações prestadas nos autos que no dia 12.7.2018, 

policiais civis foram acionados para averiguarem na Rua Tarumã, n° 49, 

bairro Campos Elisius, um suposto ponto de jogo do bicho, que seria 

comandado por um homem chamado Alex.

Consta que os policiais civis ficaram monitorando o local e diante de uma 

movimentação suspeita de um motociclista e da pessoa de Alex, foi feita a 

abordagem de ambos na porta de quitinete, ocasião em que o suspeito 

afirmou ser proprietário da residência, foi revistado e com ele foram 

encontradas 8 trouxinhas de substância análoga a cocaína.

Os policiais civis narraram que na mesma ocasião encontraram com o 

motociclista Haroldo, em uma mochila, 2 máquinas utilizadas para jogo do 

bicho, R$ 850,00 em cédulas e algumas moedas, tendo Haroldo 

confirmado que as máquinas eram utilizadas para o jogo do bicho e que 

tinha ido pagar Alex.

Segundo os investigadores, o suspeito Alex teria confirmado que ali 

funcionava um ponto para o jogo do bicho, mostrado outras máquinas 

utilizadas para tal fim e aberto um cofre dentro do seu guarda roupa, 

sendo que no interior do cofre foram encontradas mais substâncias 

análogas a entorpecente, sendo apreendida também 3 balanças de 

precisão e outros objetos.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os 

indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será 

abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade 

concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas 

apreendidas, conforme termo de exibição e apreensão e laudo pericial de 

constatação preliminar n° 3.14.2018.45669-01 (fls. 10/11 e 31/35), o que 

torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

 Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade 

para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido 

com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos, 

conforme previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A 

PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXSANDRO CORREIA, com qualificação 

nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos 

constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo 

Penal.

 EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

 Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 166595 Nr: 13898-25.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDES BENEDITO NUNES, FRANCISCO FILHO 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, 

TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os 

réus ILDES BENEDITO NUNES e FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO da 

imputação do crime tipificado no art. 243 do Código Penal Militar, o que 

faço com base no artigo 439, alíneas a (segunda parte) e e do Código de 

Processo Penal Militar.É como voto.”Em seguida, concedeu-se a palavra 

para os membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem 

inversa de hierarquia.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR CAP PM DIEGO JOHN 

GUINDANI SILVA.Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na 

íntegra.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR CAP PM SAULO PELLEGRINI 

MONTEIRO.Discordou do voto do MM. Juiz e votou pela desclassificação 

para o crime do art. 305 do CPM, com a condenação à pena de 2 anos de 

reclusão em regime semiaberto. VOTOEXMO. JUIZ MILITAR CAP BM 

ANDRÉ LUIZ DECHAMPS.Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na 

íntegra.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR TEN CEL PM WALDENIR SOARES 

PARAENSE SOBRINHO. Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na 

íntegra.Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e 

gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.EMENTA: Vistos, 

relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho Permanente de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do MM. JUIZ DE 

DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, COMPOSTO 

AINDA PELOS JUÍZES MILITARES TEN CEL PM WALDENIR SOARES 

PARAENSE SOBRINHO, CAP BM ANDRÉ LUIZ DECHAMPS, CAP PM SAULO 

PELLEGRINI MONTEIRO e CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA, POR 

UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DE 

NULIDADE DE AUDIÊNCIA, E, POR MAIORIA, ABSOLVEU OS RÉUS ILDES 

BENEDITO NUNES E FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO PELA PRÁTICA 

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 243 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEAS A E E DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO VOTO DO JUÍZ DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 166595 Nr: 13898-25.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDES BENEDITO NUNES, FRANCISCO FILHO 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, 

TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887

 “VISTOS ETC.

Publicada em sessão. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506067 Nr: 45061-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI ANDRÉ LESSA PIRES, MAXMICIANO 

PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Cláudia-MT, em 

08.08.2018, via malote digital código de rastreabilidade 81120183567421, 

com a finalidade de inquirição das vítima e testemunha arroladas pelo 

Ministério Público, WESLEY RIBEIRO PEREIRA e NUBIA MARIA MARQUES, 

bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 496195 Nr: 35422-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Código: 496195

Vistos, etc...

Em atendimento ao Ofício Circular 10/2018/GAB/J-Aux que solicita deste 

Juízo Criminal colaboração mútua para a reanálise das prisões cautelares, 

passo ao reexame de cada processo para verificar a devida adequação, 

caso a caso, quanto à necessidade da custódia, bem como a possibilidade 

da aplicação de outra medida cautelar diferenciada, nos termos permitidos 

pela Legislação Penal.

Neste caso específico, o pedido de revogação da prisão preventiva foi 

indeferido, ressaltando que o crime em questão foi praticado com extremo 

grau de crueldade, evidenciando o alto grau de periculosidade do 

acusado, fragilizando a garantia da ordem pública que é função precípua 

do Estado-Juiz.

Oportuno registrar que o presente processo criminal está com audiência 

de instrução e julgamento agendada para o dia 22/08/2018, às 14 horas e 

não há fato novo que autorize a revogação da prisão, portanto entendo 

prematura a soltura do acusado, bem como não vislumbro a possibilidade 

da aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, ao menos por 

ora, mantendo-se incólume o decreto preventivo.

Ciência ao Ministério Público.

Quanto ao pedido de fls. 334, determino que a Sra. Gestyora adote 

providências para a intimação das testemunhas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 112824 Nr: 16802-23.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, ELIAS 

JOSÉ LOPES SCHUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE BATISTA FILHO - 

OAB/MT 13.696 - OAB:, DR. WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB/MT 

6.591 - OAB:

 Código: 112824

Vistos, etc.

Redesigno a audiência designada às fls. 1066, para o dia 20 de agosto de 

2018, às 14h00min, considerando que este magistrado estará em gozo de 

liçenca médica na data anteriormente determinada.

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.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 480024 Nr: 19830-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA BARROS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793/MT

 Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para: intimar o(a) Advogado(a) JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 27/07/2018.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 447813 Nr: 24772-59.2016.811.0042

 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): RULIAN TORRES, NILTON DA SILVA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 Intimação as defesas dos acusados NILTON DA SILVA NASCIMENTO e 

RULIAN TORRES para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 404673 Nr: 9123-88.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ARAUJO QUEIROZ, ANTONIO DOS 

REIS GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24538/0, ERICK RAFALE DA SILVA LEITE - OAB:24538

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ERICK 

RAFAEL DA SILVA LEITE OAB/MT 24.538/O para que apresente as 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 157828 Nr: 5188-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/OABMT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o advogado NILTON LUIS FERREIRA 

DA SILVA OAB/MT 4811, para regularizar a representação processual, 

uma vez que não consta dos autos instrumento de mandato outorgado 

pelo acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 525418 Nr: 17371-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586/0

 Vistos.

Considerando que este Magistrado foi convocado pela Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso para participar do “Encontro entre Magistrados 

Criminais, Delegados de Policia Civil, Promotores de Justiça e Oficiais da 

Policia Militar” que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto do corrente 

ano, redesigno a audiência aprazada às fls. 204/205 para o dia 

03/09/2018 às 14h00min.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 384979 Nr: 27013-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues da 

Cruz - OAB:23268/O

 Vistos.

Considerando que este Magistrado foi convocado pela Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso para participar do “Encontro entre Magistrados 

Criminais, Delegados de Policia Civil, Promotores de Justiça e Oficiais da 

Policia Militar” que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto do corrente 

ano, redesigno a audiência aprazada à fl. 899 para o dia 03/09/2018 às 

09h00min.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 111234 Nr: 15532-61.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566-MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11883-B, THIAGO CUNHA BRESCOVICI - OAB:17369

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR DÉCIO 

COUTINHO pela prática do delito previsto no artigo 89 c.c artigo 84, §2º, da 

Lei n. 8.666/93, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 08 (oito) 

anos de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, no valor do dia-multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo, que será cumprida no regime inicial 

SEMIABERTO. VI - DISPOSIÇÕES FINAISRegime de Pena.Conforme dispõe 

o artigo 33, 2ª parte do caput, do Código Penal, fixo inicialmente o 

SEMIABERTO para cumprimento da pena. (...).Difere, portanto, da regra 

geral adotada nos demais crimes, prevista no Código Penal.Diante da 

determinação supra, das circunstâncias do crime, e observando, ainda, a 

pena privativa fixada, entendo adequado fixar a pena de multa no 

percentual de 2% (dois por cento), a incidir sobre o valor do contrato 

licitado, que no caso é de 344.200,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e 

duzentos reais), conforme processos de dispensa de licitação (fls. 03/25 

do anexo, processo 14.583 e fls. 121/124 do anexo, processo 6.355/06), 

uma vez que a base deverá corresponder ao valor da vantagem 

efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.Fixação da 

Indenização.(...)São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, 

função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de 

liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com 

abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. 

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT. Oficie-se para perda da função, na forma da 

sentença.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de 

julho de 2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 527811 Nr: 19723-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 

PRADO E PICCINO - OAB:139.903

 Autos n° 19723-66.2018.811.0042 – Cód. 527811

Vistos etc.

Tendo em vista que na data designada para a realização da audiência 

deste processo (fls. retro), qual seja 29/08/2018, será realizada audiência 

em outro processo com vários réus e testemunhas, redesigno o ato 

referido para o dia 11/09/2018, às 15h30min.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 527234 Nr: 19163-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIQUELIN, MARINO JOSE FRANZ, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:10.374-B, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4284/MT

 Autos n° 19163-27.2018.811.0042 – Cód. 527234

Vistos etc.

Tendo em vista que na data designada para a realização da audiência 

deste processo (fls. retro), qual seja 29/08/2018, será realizada audiência 
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em outro processo com vários réus e testemunhas, redesigno o ato 

referido para o dia 11/09/2018, às 15h00min.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 530136 Nr: 21919-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARLOS RAVAIOLI 

- OAB:291.726

 AUTOS N°. 21919-09.2018.811.0042

ID. 530136

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 11/09/2018, às 13:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 527811 Nr: 19723-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 

PRADO E PICCINO - OAB:139.903

 AUTOS N°. 19723-66.2018.811.0042

ID. 527811

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 29/08/2018, às 15:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecerer 

a audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 527234 Nr: 19163-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIQUELIN, MARINO JOSE FRANZ, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:10.374-B, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4284/MT

 AUTOS N°. 19163-27.2018.811.0042

ID. 527234

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 29/08/2018, às 14:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecerer 

a audiência acima designada.

Registro ainda que o Sr. Oficial de Justiça poderá cumprir a diligência fora 

do horário estabelecido pelo art. 212, caput do Código de Processo Civil, 

permitindo-se que o ato se aperfeiçoe em dia de feriado, finais de semana 

ou em dias úteis fora do horário legal estabelecido, conforme disposto no 

art. 212, §2º do Código de Processo Civil, aplicável em analogia consoante 

expressa autorização do art. 3º do Código de Processo Penal, vejamos:

“Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 

(seis) às 20 (vinte) horas.

(...)

§ 2o 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.”

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 531724 Nr: 23487-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS MENEZES BAIOCHO, JOÃO 

CARLOS DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16.241

 AUTOS N°. 23487-60.2018.811.0042

ID. 531724

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 12/09/2018, às 13:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição das testemunhas indicadas na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 25 de julho 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
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 535068 Nr: 26778-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LIRA DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Rosa Cruz de Almeida 

- OAB:21606-O/MT

 Vistos.

Ciente da conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão 

preventiva, em sede de Audiência de Custódia - fl. 27.

Intime-se a Defesa - via DJE (Dra. TALITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - 

OAB/MT: 21.606/O), para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e colha-se o parecer ministerial.

No mais, apense-se ao feito de id. 535109 e conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 457233 Nr: 34533-17.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALEXANDRE RUBIO DE 

SOUZA - OAB:19.462

 “VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO entabulado entre as partes. DEFIRO o pedido de 

juntada de procuração nos autos pela parte requerida, no prazo de 

05(cinco) dias, com o transcurso do prazo, certifique-se. No mais, 

Considerando a tentativa frustrada de conciliação, sai a parte requerida 

INTIMADA para apresentar contestação no prazo legal. Ademais, em 

virtude da dificuldade que as partes estão encontrando em relação ao 

direito de visitas e guarda, ENCAMINHO as partes para a Oficina de Pais 

do Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 460892 Nr: 713-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILLIARD FERREIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIK NEVES BARACAT - 

OAB:18.525-MT

 “VISTOS. Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de 

memoriais, no prazo legal. Na sequência, INTIME-SE a Defesa – via DJE 

para igual providência. Após, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 459007 Nr: 36432-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO NAZARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZIEL CATARINO BOM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691

 “VISTOS. HOMOLOGO a desistência da inquirição das testemunhas, 

conforme requerido. No mais, dê-se vista ao Ministério Público para 

apresentação de memoriais, no prazo legal. Na sequência, INTIME-SE a 

Defesa para igual providência. Após, conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 419798 Nr: 25162-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO MARTINS FERREIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMAR BORGES TEIXEIRA - 

OAB:25622

 “VISTOS. Primeiramente, CHAMO O FEITO À ORDEM, tendo em vista que a 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público (Original) não se encontra 

aportado nos autos, devendo a Secretaria regularizar tal omissão 

imediatamente. Considerando a ausência injustificada do advogado 

constituído pelo réu, NOMEIO o DR. FLAVIO ALVES CARVALHO – OAB/MT 

N° 25.052/O para a defesa do acusado no presente ato. Ademais, tendo 

em vista que o acusado se encontra segregado na comarca de Crixás/GO 

– fl. 100, EXPEÇA-SE Carta Precatória para aquele Juízo, objetivando o 

interrogatório do acusado, em data e horário a ser designado pelo Juízo 

Deprecado. Ainda, considerando a ausência injustificada do Advogado de 

Defesa constituído nos autos, INTIME-SE o referido causídico, via DJE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se ainda patrocina a defesa do 

acusado, devendo apresentar o devido termo de renúncia, em sendo o 

caso. Com o retorno da respectiva Carta Precatória do réu, dê-se vista ao 

Ministério Público para apresentação de memoriais, no prazo legal. Após, 

INTIME-SE a Defesa – via DJE para igual providência. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489192 Nr: 28648-85.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO - OAB:20.776

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pela Defensoria Pública.

Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

 Expeça-se ofício à Secretaria de Estado e Gestão solicitando os holerites 

referentes ao ano de 2013, no período da efetivação do acordo, bem 

como à evolução do subsídio no ano de 2017 e 2018.

Após, concedo prazo sucessivo de 10 dias para apresentação de 

alegações finais via memoriais pelas partes e, após, ao Ministério Público.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 437213 Nr: 13580-32.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dagoberto Paschoal Figueira 

Peres - OAB:12554/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela nobre Defensora. Atenda-se como requer.

Redesigno o presente ato para o dia 30 de janeiro de 2019 às 14h30min.

Intime-se via DJe o patrono do requerido.
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Saem os presentes intimados.

Intimem-se os faltantes nos moldes do art. 212, § 2° do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440049 Nr: 16609-90.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16114, Naira N. Oliveira Altoé - OAB:MT 13662

 Vistos etc.

Considerando que não foram expedidos os mandados de intimação das 

partes, redesigno o presente ato para o dia 30 de janeiro de 2019 às 

15h30min.

Cadastre-se a patrona da requerida Dra. Claudia Infantina Martins – OAB 

n°. 10177 para que receba futuras intimações.

Intime-se, via DJe, o patrono do requerente.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se os faltantes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 460798 Nr: 615-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO HENRIQUE KAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE 

ACUSAÇÃO, Dr. Ubirajara de Siqueira Filho, via DJE, para apresentar 

memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495413 Nr: 34652-41.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDA, PLDAO, LFDA, GDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743/MT

 XX. Posto isto, intime-se a parte requerida para que aporte aos autos, no 

prazo de 10 dias, matrícula atualizada do imóvel arrolado à fl. 67, a saber: 

imóvel residencial situado à Rua H, casa n. 46, lote 23, Quadra 08, Bairro 

Altos do Parque II, Cuiabá para fins de comprovação de sua propriedade 

e, consequentemente, a realização de partilha do mesmo entre as 

partes.XXI.Expeça-se o necessário.XXII.Intimem-se.XXIII.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 414649 Nr: 19661-31.2015.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Vistos etc.

Considerando o acordo formulado pelas partes, suspendo o presente feito 

(cód. 414649) pelo prazo de 06 meses, para averiguar a viabilidade dos 

termos do acordo quanto a guarda compartilhada.

Intime-se a equipe multidisciplinar para que envie relatório mensal a fim de 

verificar a viabilidade do acordo no tocante a guarda e visitas.

As partes requereram a homologação do acordo com relação aos 

alimentos, posto isto, homologo por sentença o acordo entabulado entre 

as partes, com relação aos alimentos, para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos.

 Extraia-se cópia desta ata e aporte-se ao feito de código 457720, após, 

venham-me os autos de código 457720 para extinção.

 Publicado em audiência.

 Saem os presentes intimados.

Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 485032 Nr: 24752-34.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETHINA PAULA DE OLIVEIRA 

AZEVEDO - OAB:7426

 Vistos etc.

I. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador (CPC, art. 

357).

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495444 Nr: 34679-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO ALVES DOS SANTOS, IRACEMA 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282, Renan Domingues Barros - OAB:18538

 Autos n. 34679-24.2017.811.0042.

I. Intime o Doutor Ediney Domingues Barros para, em 10 dias apresentar 

resposta à acusação dos acusados.

Cuiabá/MT, 25 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.: 479200 Nr: 19001-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16.527, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT, ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - OAB:15886, WAGNER 

LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15880/MT

 Autos n. 19001-66.2017.811.0042.

I. Intime o Doutor Ediberto Vaz Guimarães para, em 05 dias, apresentar 

procuração, bem como indicar o endereço da vítima. Havendo indicação 

do endereço, proceda a intimação da vítima da sentença de fls. 74/76.

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 522701 Nr: 14730-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, por meio do 

seu patrono, via DJE, para tomar ciência da sentença proferida às fls. 

41/42: " (....) - Dispositivo:

Posto isto: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo; ii) condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado; iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 06 de junho 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 33554 Nr: 280-18.2008.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauber Eduardo de Arruda 

Campos - OAB:8890/MT, Walter Luis da Silva Matos - OAB:2111/RO

 RECURSO DE APELAÇÃO

Vistos etc..,

Análise das Razões do Recurso de Apelação – fls. ----, interpostos pelo 

requerido.

I - O art. 198, inciso VII, do ECA, possibilita ao Magistrado exercer Juízo de 

Retratação, antes de determinar a remessa dos autos à Instância 

Superior, devendo, em qualquer caso, proferir despacho fundamentado 

mantendo ou reformando a sentença vergastada.

Analisando os argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que o 

caso não demanda retratação deste Juízo.

Pelos motivos acima declinados, mantenho a sentença incólume.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as anotações 

devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 105768 Nr: 2863-58.2017.811.0063

 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, PADBS, 

ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRDBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B/MT, Luis Fernando de Souza Neves - OAB:3.934

 ABERTURA:

Aos 20 de julho de 2018 às 15:04 horas, no Gabinete da 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude, onde se encontravam presentes a 

Exma. Sra. Dra. Gleide Bispo Santos, MM. Juíza de Direito, o Promotor de 

Justiça Dr. Rogério Bravin de Souza, fora determinado que fizesse o 

pregão. Feito este, a ausência das partes.

OCORRÊNCIAS:

 Declarada aberta a audiência, a mesma restou prejudicada pela ausência 

das partes.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Diante do pedido de fls. 64/65, pela redesignação da audiência o ato 

restou prejudicado.

Assim, designo o dia 25/08/2018 as 16h30, para realização de audiência 

de Justificação.

Expeça-se mandado de intimação para as partes.

Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da data designada para 

realização da audiência.

Publique-se para ciência do advogado constituído.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes/ que o digitei e subscrevi.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107598 Nr: 4401-74.2017.811.0063

 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, MVRS, 

VSR, AGSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosimere de Lima Fonseca - 

OAB:22854/B

 Vistos, etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo a Procuração de fls. 84, bem como o rol 

de testemunhas de fls. 83, para efeitos de intimação e demais atos 

processuais.

II – Em seguida, conforme dispõe o artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 18/10/2018 as 15h30.

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 os requerentes deverão 

estar acompanhada da criança.

V - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência;

VI - Intimem-se os advogados constituídos para que cumpram o disposto 

no artigo 455, § 1.º do NCPC .

VII - Publique-se a presente decisão para ciência da advogada Rosimere 

de Lima Fonseca OAB/MT 22854/B.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108399 Nr: 661-74.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, WRdS, 

CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR, MSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 108399-Getulio antonio de 

oliveira junior - OAB:20.906/O

 Vistos, etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas às fls. 76, 

bem como a Procuração de fls. 38, para efeitos de intimação e demais 

atos processuais.

II – Em seguida, conforme dispõe o artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 18/10/2018 as 16h00.

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 guardião deverá estar 

acompanhada da adolescente.

V - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência;
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VI - Intimem-se os advogados constituídos para que cumpram o disposto 

no artigo 455, § 1.º do NCPC .

VII - Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Getúlio 

Antônio de Oliveira Júnior OAB/MT 20.906/O – Wesley Chamos de Arruda 

OAB/MT 18.853/0 e Carlos Lourenço M. D. Hayashida OAB/MT 20.108/B.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 4452-22.2016.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELNBA, EBA, Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, DANBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rosa Ferreira - 

OAB:14.156/MT, CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:

 Vistos, etc...,

 A matéria discutida nos autos refere-se a disputa de guarda, sendo que 

esta poderá ser revista a qualquer momento, logo, pois conforme estudo 

psicossocial constante nos autos as crianças encontra-se com seus 

direitos preservados e bem cuidadas na companhia do genitor (fls. 

137/141), sendo que inclusive já foi realizada audiência de Instrução e 

Julgamento.

Com fulcro no artigo 364 do CPC, declaro encerrada a instrução 

processual, e determino que:

a) Dê-se vistas ao Ministério Público e a requerida para que caso queiram 

apresentem os memoriais escritos.

b) Em seguida, sendo apresentadas as alegações finais voltem-me 

conclusos para sentença.

c) Publique-se para ciência do advogado Anderson Rosa Ferreira Zelaski 

OAB/MT 14.156.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 98700 Nr: 2549-49.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IPSM, 

VHPSM, IPSM, LPSM, EMPS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuliano Martins Medeiros - 

OAB:21774-A, Marillian Vitória Alves de Farias - OAB:19.509/O, 

Terência Spedita Santos - OAB:6186

 Vistos etc. (...)Poder Familiar, o que comprometeria a constitucionalmente 

exigida e a razoabilidade da duração processual (art. 5°, LXXVIII, CF), 

como, ainda, a efetividade da prestação jurisdicional no trato de questões 

afetas à segurança, ao destino ou aos direitos das crianças.Portanto, 

diante de todo o exposto, e por não ter sido formulado qualquer pedido de 

habilitação para Assistência do Ministério Público, e por ser o 

Representante do Ministério Público o titular da ação, não há necessidade 

de manifestação do advogado constituído às fls. 280, assim, determino 

que:a)Desentranhem-se as peças de fls. 280/284 e fls. 361/363, 

substituindo por uma folha em branco e entregue ao advogado.b)Dê-se 

vistas ao Ministério Público e a parte requerida para que requeiram o que 

entender devido.c)Voltem-me conclusos .d)Publique-se para ciência dos 

advogados Moacir Almeida Freitas OAB/MT 727, Adson Souza Carvalho 

OAB/MT 20.044E, Paulo Fabrinny Medeiros OAB/MT 5.940.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 102042 Nr: 5429-14.2016.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARPdPC, LdPCJ, BPGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETP, JGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erasmo Carlos Furtado 

Catunda - OAB:16629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..., Pelo Exposto. Decido.No presente caso, a autorização de 

viagem deve ser concedida.Vislumbra-se dos autos que a criança Breno 

Pereira Gouveia Dutra, pretende empreender viagem para o Exterior na 

companhia de seus guardiões, Srs. Abigail Rita Pereira de Paula Corrêa e 

Lincoln de Paul Corrêa, para fins de lazer, para tanto, necessita de 

Autorização Judicial para suprir o consentimento paterno e materno, tendo 

em vista que a criança encontra-se em família substituta, onde ainda não 

foi Destituído o Poder Familiar dos genitores.Dispõe o artigo 84 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente que “quando se tratar de viagem ao exterior, 

a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente, estiver 

acompanhado de ambos os pais ou responsável ou viajar na companhia 

de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de 

documento com firma reconhecida”.Nesta perspectiva faz-se necessária 

a autorização judicial para que a criança possa empreender viagem na 

companhia de seus guardiões, assim, considerando o mencionado 

contexto, verifico que a motivação da viagem da criança na companhia 

dos guardiões é lícita e legítima, especialmente porque, não vislumbra, a 

princípio, qualquer prejuízo ao púbere.Além disso, os guardiões da 

criança, Srs. Lincoln e Abigail, possuem residência fixa, não havendo 

indícios de que pretendam deixar o país.Pelo exposto, considerando a 

finalidade evidentemente lícita da viagem, com fundamento no art. 84 e 85 

do ECA, defiro o Suprimento do Consentimento Paterno e Materno, 

e:Autorizo a criança Breno Pereira Gouveia Dutra, a empreender viagem 

ao exterior em companhia de seus guardiões Abigail Rita Pereira de Paula 

Corrêa e Lincoln de Paula Corrêa Junior, suprindo o consentimento paterno 

e materno.Intimem-se as partes e o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Publique-se para ciência do advogado Erasmo Carlos Furtado 

Catunda OAB/MT 16.629.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104263 Nr: 1629-41.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG7PdJdDdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Matos Guedes - 

OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1629-41.2017.811.0063, Protocolo 104263, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 105768 Nr: 2863-58.2017.811.0063

 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, PADBS, 

ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRDBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B/MT, Luis Fernando de Souza Neves - OAB:3.934

 Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Diante do pedido de fls. 64/65, pela redesignação da audiência o ato 

restou prejudicado.

Assim, designo o dia 25/09/2018 as 16h30, para realização de audiência 

de Justificação.

Expeça-se mandado de intimação para as partes.

Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da data designada para 

realização da audiência.

Publique-se para ciência do advogado constituído.

Juizados Especiais Cíveis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 7190 Nr: 62-33.2007.811.0060
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cardoso & Oliveira LTDA, Semp Toshiba 

Informática LTDA, Semp Toshiba S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Patricia Barros Dorileo 

- OAB:14354-O, Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini e Souza - 

OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, Larissa Schwarz de Mello Souza - OAB:6748, 

Paula Prado Dias - OAB:198.652, Sueli Maria Serrete Gomes - 

OAB:198.870

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 308/2007 (CÓDIGO 7190) – Número original 

62-33.2007.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8011758-10.2007.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 7161 Nr: 1907-03.2007.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferreira e Caldeira LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camperes Confecções LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Duque dos Santos - 

OAB:14234/MT, Flávio Fontoura Sampaio Faria - OAB:64698, Valéria 

Castilho Munhoz Vivan - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - 

OAB:1166-A, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - OAB:10.369

 Considerando a devolução das cartas de citação expedidas aos sócios, 

encaminho intimação ao patrono do exequente para que manifeste 

requerendo o que entender de direito

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124846 Nr: 5810-88.2017.811.0062

 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: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gomes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Rosa - 

OAB:OAB/MT 5.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Considerando a certidão de fl. 51, oficie-se ao Querelante para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo, segundo suas prerrogativas 

funcionais, data para realização de audiência preliminar.

Com a resposta, volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127249 Nr: 1452-46.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Panta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, enviei para publicação via DJE com a finalidade de intimar o 

advogado da vítima Dr. Daniel Magno Moro Silva, inscrito na OAB/MT nº 

12.399 para comparecer na Audiência Preliminar designada para o dia 

12/09/2018 às 07:30 horas.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40926 Nr: 2074-65.2018.811.0082

 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): Jonatas da Fonseca Viana Me, Wanderlan 

Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:15.140

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 094/2018 (fl. 82), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, designo audiência preliminar 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 14h30.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 telefones (fls. 

10) e, alternativamente, caso reste infrutífera, a intimação por carta 

precatória nos endereços constantes nos autos.DEFIRO ainda a 

expedição de ofício à SEMA e ao IBAMA, para os fins requeridos na 

manifestação ministerial de fls. 79v.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.: 39907 Nr: 1429-40.2018.811.0082

 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): Madeireira Japurá Eireli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL às fls. 

74/75 e DESIGNO audiência preliminar para o dia 21 de novembro de 2018, 

às 14h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se o autor do fato, preferencialmente, por intermédio de seus 

números de telefone constantes à fl. 10. Caso reste infrutífera a intimação 

por meio telefônico, esta se fará por oficial de Justiça, no endereço 

declinado nos autos.

Por outro lado, em consonância com a cota ministerial de fl. 74v, 

proceda-se a exclusão de GERSON ANTÔNIO DA CRUZ – motorista – do 

polo passivo deste feito, procedendo-se as baixas necessárias.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0505527-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a fim de intimar a Exequente, para 

apresentar os dados bancários de seu patrono. Cuiabá-MT, 09 de agosto 

de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1003121-43.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILLIAN CRISTIANE SANTOS GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO: (...) Decorrido o prazo ou apresentado o comprovante de 

cumprimento intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 

dias.(...) Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001491-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 dias, para digitalizar petição inicial e demais documentos de 

forma ordenada, observando que os documentos devem ser escaneados 

de forma legível. Promova a secretaria a correta identificação do ESTADO 

DE MATO GROSSO no polo passivo, de modo a permitir a citação valida. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503552-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ MALUFI MARTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (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: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$3.534,54(três mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001345-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$231,18 (duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012816-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, declara-se a ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT e determina-se a sua exclusão da lide, haja vista que não é o 

órgão responsável pela inclusão de informação de gravame no registro 

veicular, tampouco pode realizar a transferência compulsoriamente sem 

que o comprador assim o requeira, adote os procedimentos legais e pague 

as taxas devidas. Em razão da exclusão do polo passivo da pessoa 

jurídica de direito público, reconhece-se a incompetência absoluta deste 

juízo e determina-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 51, da Lei 9.099/95. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002989-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRECE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, REJEITAM-SE as preliminares invocadas 

pela parte reclamada, e JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial de indenização por danos morais, e por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 
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9.099/95. P.R.I.C. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEUSIMAR ODA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

da parte reclamada, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501095-37.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA PACHECO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000158-96.2016.8.11.0001 REQUERENTE: FREDERICO MARCIO PONCE 

CORREA DA COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 17:38 horas, no portal 

d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-56.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CIRILO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000387-56.2016.8.11.0001 REQUERENTE: NILSON CIRILO DE ASSIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 17:52 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE BOLZAN NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001567-73.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ FELIPE BOLZAN NUNES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 14:51 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003018-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALMO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003018-36.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DALMO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 15:36 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL OUTO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002750-79.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOEL OUTO MATOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 16:02 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001749-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001749-25.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos 

autos tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018971-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO VARELA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018971-80.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: HAROLDO VARELA DO CARMO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

juntando aos autos tabela de honorários da OAB, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA (REQUERENTE)

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT0004759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000715-15.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO LOPES, FLAVIA DE MELO BARCELOS 

COSTA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Intimem-se os autores para, querendo, se manifestarem sobre o pedido de 

desistência ofertado na petição de ID 14361643, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Dê-se regular prosseguimento ao feito com a redesignação imediata 

da audiência de conciliação, independente do decurso do prazo supra. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLDINEI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000750-09.2017.8.11.0001 REQUERENTE: OLDINEI BENTO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Homologa-se a desistência do 

recurso inominado interposto no Id. 14025447. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Após, intimem-se as partes para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000003-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000003-59.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE GERALDO FILHO 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito observando os 
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requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados 

na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO NÚmero do Processo: 

1002685-84.2017.8.11.0001 REQUERENTE: GREICE KELLY DE ARRUDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se a 

intimação das testemunhas arroladas no ID. 14246915. Expeça-se o 

necessário. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503123-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503123-41.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS JORGE DE OLIVEIRA 

FERREIRA, CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA EXECUTADO: INSTITUTO 

DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca 

do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006951-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LINJARDI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/10/2018 Hora: 10:50 , no endereço: Rua Tenente Alcides Duarte 

de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001818-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001818-57.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ODILA DE LIMA 

STROLISCHEIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por ODILA DE LIMA 

STROLISCHEIN em desfavor do Estado de Mato Grosso requerendo o 

tratamento com os fármacos SOVALDI 400MG e DAKLINZA 60MG. Dos 

documentos que instruem a inicial verifica-se que o valor dos 

medicamentos para um mês de tratamento perfaz o montante de 

R$54.658,71 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e oito reais 

e setenta e um centavos) (ID 14472690 e 14472705), e o tratamento terá 

duração de 84 dias, conforme receituário juntado no ID. 14472715. Sobre 

a competência pelo valor, a Lei nº 12.153/2009 preleciona que: "Art. 2º É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos” §2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo." Não obstante o valor da 

causa atribuído pela parte autora de R$54.658,71 (cinquenta e quatro mil e 

seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), constata-se 

que a pretensão final supera ab initio a alçada prevista, uma vez que 

importará no valor aproximando para o período prescrito de R$163.976,13 

(cento e sessenta e três reais e treze centavos), ou seja, o valor supera o 

teto estabelecido para o processamento e julgamento das ações no 

Juizado Especial da Fazenda Pública. O Enunciado n.º 47 da II Jornada de 

Direito da Saúde orienta que: “Não estão incluídos na competência dos 

juizados especiais da fazenda pública os casos em que se pretende o 

fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo anual superar o 

limite da competência dos referidos juizados”. Dessa forma, extrai-se que 

o valor do proveito econômico, o qual constituiu o parâmetro para a 

quantificação do valor da causa, foi fixado de forma errônea e supera o 

teto do Juizado Especial da Fazenda fixado em 60 salários mínimos (art. 

2º. da Lei 12.153/2009). Ante o exposto, DECLINA-SE da competência 

para processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser 

redistribuído para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, COM A 

URGÊNCIA QUE A DEMANDA REQUER. Remetam-se os autos à 

distribuição com as baixas necessárias. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SEABRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002135-89.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RAQUEL SEABRA LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Ante a alegação do autor de não ter condições de 

arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de 

sua família, Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Às 

providências. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001043-76.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO LOPES 

DOS REIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consulta pública realizada, nesta data, às 14:32 horas, no portal da 

Seges-MT (https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), 

verifica-se que o recorrente não se enquadra no requisito de 

hipossuficiência, podendo assim, arcar com as custas processuais. 

Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o 

preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade 

financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002953-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002953-41.2017.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO HERNANDES 

RODRIGUES MENESES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002758-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002758-56.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE 

o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002741-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES LYRA SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002741-20.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JABES LYRA SOUZA DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002740-35.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DELWISON SEBASTIAO MAIA 

DA CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002949-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ANA CAMINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002949-04.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARISTELA ANA CAMINEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE os 

recursos inominados no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intimem-se as partes recorridas para, querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019624-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

SANDRO JESUS E SILVA (REQUERENTE)

EUDES JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

PEDRO PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERIO GUILHERME BATISTA (REQUERENTE)

ELISEU MARTINS TELES (REQUERENTE)

GEZIEL SILVERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1019624-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EUDES JOSE DE ARAUJO, 
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GEZIEL SILVERIO DE ALMEIDA, ROBERIO GUILHERME BATISTA, SANDRO 

JESUS E SILVA, WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, PEDRO PAULO DOS 

SANTOS, ELISEU MARTINS TELES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por 06 (seis) servidores 

públicos (via litisconsórcio facultativo ativo) em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, de modo que o processo já conta com enorme volume de 

documentos relativos à história funcional de cada um dos autores. 

Evidencia-se para a análise preliminar do feito, a dificuldade de conferir 

toda a documentação de cada um dos vários servidores. É cediço que no 

sistema dos Juizados Especiais se admite a incidência do CPC apenas 

naquilo que não contrariar as normas e a base principiológica própria que 

se orienta pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95). De um lado, 

tem-se o litisconsórcio ativo com a grande vantagem processual da 

desnecessidade de se propor uma multiplicidade de ações semelhantes 

fundadas na mesma causa de pedir, objeto e pedido. Contudo, de outro 

lado, o litisconsórcio ativo no processo eletrônico não é medida que tem 

contribuído para a rápida solução do litígio, razão pela qual houve 

regulamentação administrativa sobre o tema pelo TRF 4ª. Região, no 

seguinte sentido: “Resolução nº 17, de 26 de março de 2010. Art. 11. As 

ações no e-Proc, preferencialmente, evitarão a formação de litisconsórcio 

facultativo (...)”. Ou seja, a necessidade da limitação do litisconsórcio ativo 

está intrinsicamente associada à celeridade processual e à redução do 

potencial prejuízo ao exercício do contraditório no processo. O tempo que 

se consome para a conferência de todos os documentos dos servidores e 

identificação da situação funcional de cada um deles contraria a ratio legis 

do processo eletrônico e dos Juizados Especiais, inclusive no tocante à 

apreciação dos pedidos das partes pelo magistrado e ao cumprimento dos 

atos judiciais. Essa delonga é tudo que o Juízo não quer. Desse modo, o 

artigo 113, § 1º, do CPC permite a limitação do litisconsórcio facultativo, 

senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO 

FACULTATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE 

OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE LITIGANTES 

PELO JUIZ. NECESSIDADE. VOTO VENCIDO. Deve-se manter a decisão 

que limitou o número de litigantes do litisconsórcio ativo facultativo, quando 

este comprometer a rápida solução a lide e dificultar, ainda, a defesa da 

parte indicada no polo passivo da demanda. Recurso não provido. VV.: O 

art. 46, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a 

limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes 

comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, mas a 

redução a apenas uma pessoa elimina o litisconsórcio, onera as partes e 

dificulta a instrução, sendo razoável o desmembramento do polo ativo em 

cinco autores em cada ação. (Des. Gutemberg da Mota e Silva). (TJ-MG 

107020957388460011 MG 1.0702.09.573884-6/001(1), Relator: PEREIRA 

DA SILVA, Data de Julgamento: 30/06/2009, Data de Publicação: 

10/07/2009). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - 

DESMEMBRAMENTO - ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - PODER 

DISCRICIONÁRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - O Juiz tem a 

faculdade de desmembrar o litisconsórcio, nos termos do art. 46, 

parágrafo único do CPC. - A limitação do litisconsórcio facultativo 

multitudinário, ativo ou passivo, é faculdade, poder discricionário do 

magistrado, e deve ser aplicada quando houver dificuldade para a defesa 

ou comprometimento da rápida solução do litígio. (TJ-MG - AI: 

10024133727032001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

03/04/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/04/2014). Portanto, o processo distribuído no PJe tramita de forma mais 

eficiente e sem prejuízo às partes quando possui reduzido número de 

litigantes e com os documentos de cada parte digitalizados em ID’s 

individualizados e específicos. Ante o exposto, DETERMINA-SE A 

LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO A DOIS AUTORES, com 

fundamento no artigo 113, § 1º, do CPC, mantendo-se apenas os 2 

primeiros autores identificados na petição inicial desta ação. De 

consequência, INDEFERE-SE a petição inicial em relação aos demais 

litisconsortes ativos e JULGA-SE extinto o processo, sem resolução do 

mérito, de modo a permitir a distribuição de ação individual ou em 

litisconsórcio limitado a dois requerentes. Retifique-se o polo ativo no 

sistema Pje. Deve o Senhor Gestor riscar todos os ID’s referentes aos 

documentos alusivos aos litisconsortes que não comporão este processo, 

mantendo o trâmite da ação somente em relação aos dois primeiros 

autores identificados na petição inicial. INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência porque, nesta fase de cognição sumária, não se identificam os 

requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela sem a oitiva da 

parte contrária, haja vista o potencial risco de irreversibilidade da decisão, 

pois possibilitar que os autores se matriculem e se submetam à frequência 

e a todas as avaliações do Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sem nenhuma 

exceção, implica em determinar, por via transversa, que a administração 

pública realize gasto imediato com pessoal e custos para a efetivação do 

curso, violando o disposto no art. 1º, § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º e 

2-B da Lei nº 9.494/97. De igual modo, INDEFERE-SE o pedido alternativo 

de suspensão da realização do CHOA, com reabertura das inscrições. 

Designe-se a audiência de conciliação e cite-se com as advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Edital Citação

Citação Classe: CNJ-1107 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ-MT

Processo Número: 1001782-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE ARAÚJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(DETRAN/MT) (REQUERIDO)

VALDIRENE APARECIDA G. ABREU MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1001782-49.2017.8.11.0001 ESPÉCIE: OBRIGAÇÃO DE FAZER/ 

NÃO FAZER PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA BATISTA DE ARAUJO 

PARTE RÉ: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E VALDIRENE APARECIDA GONÇALVES ALVES 

MESQUITA

CITANDO(A, S) E INTIMADO(A/S): VALDIRENE APARECIDA GONÇALVES 

ALVES MESQUITA, BRASILEIRA, CONSULTORA DE VENDAS CPF/MF 

038.862.761-12 RG 18933336-4 SSP/MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da partes 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, bem como para comparecer na audiência de conciliação no dia 

18/10/2018 Hora: 10:00, no endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. RESUMO DA INICIAL: Em síntese alega a Requerente que 

comprou o veículo da Requerida em 13/12/2010 o HONDA FIT LX, 

Ano/Modelo 2005, Cor Prata, Placa JZW 1825, RENAVAM 0085324551, 

Chassi 93HGD17405Z118783, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 

que até a presente data a Requerida não regularizou o registro do imóvel 

perante o DETRAN/MT.

DESPACHO: "Vistos etc. Considerando o teor da certidão de id 11571107, 

a qual atesta que não foi possível a citação da requerida Valdirene, e 

esgotadas as tentativas de localização de endereço, designe-se nova 

data para audiência e proceda-se a citação por edital. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito."

Eu, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior, digitei. Cuiabá - MT, 09 

de agosto de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 273, DE 09 DE AGOSTO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Doutora Milene 
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Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito do Juizado Volante 

Ambiental, por intermédio do Ofício nº 056/2018-GAB, de 01 de agosto de 

2018;

 Artigo 1º - Designar a servidora Márcia Aparecida Meloto de Oliveira, 

matrícula nº 13287, como Gestora Administrativo 3, no Juizado Volante 

Ambiental da Comarca de Rondonópolis, a partir da data da publicação.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 272, DE 09 DE AGOSTO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso ;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Doutora Milene 

Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito do Juizado Volante 

Ambiental, por intermédio do Ofício nº 056/2018-GAB, de 01 de agosto de 

2018;

 Artigo 1º - Designar a servidora Deusany Moreira da Silva, matrícula nº 

4716, como Gestora Administrativo 2, no Juizado Volante Ambiental da C 

omarca de Rondonópolis, a partir da data da publicação.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715582 Nr: 10875-23.2012.811.0003

 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: ROBERTO ALVES ATHAIDE, ARLINDA CAETANO 

ATHAYDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713931 Nr: 9080-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES ATHAIDE, ARLINDA CAETANO 

ATHAYDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730549 Nr: 11122-67.2013.811.0003

 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: BISPO E MORENO LTDA ME, ELAINE APARECIDA 

MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC COUROS LTDA ME, ALTAIR SOARES DE 

SOUSA ME, BANCO BRADESCO S/A, DELMA LUCIA GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A, DEISI VIEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento 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.: 726490 Nr: 7422-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO SOUZA MARICATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 332 de 541



FERNANDES - OAB:9866/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,19 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 54,90 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.: 94971 Nr: 6772-27.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE DIAS CAJANGO, KEREN HAPUK VIEIRA DA 

SILVA CAJANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIMPIA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104

 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$ 

523,20 e Taxa Judiciária no valor R$ 823,00 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 125,00 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.: 708949 Nr: 3842-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE COELHO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL FORMATURAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadson Jenezerlau S. 

Santos - OAB:203049

 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$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 169,51 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 54,90 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005431-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o petitório de ID 13902293.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002167-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE TELES NUNES 83690247187 (EXECUTADO)

ANDRE TELES NUNES (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

11589989.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004696-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DALLA NORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

ELZA ROSA LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão 

processo.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005347-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMILSON FERRER DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAUNA AGRO EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMARA MOCHI JORGE OAB - MT0011231S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004115-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002133-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA BRITO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA (RÉU)

EVANIO MISSIAS SANTOS (RÉU)

ABENITA DURÃES DE SOUZA (RÉU)

KATIA ALVES DE JESUS (RÉU)

WANDER ROGERIO BRITO PINTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DE SOUSA OAB - 593.352.541-34 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

DEJANIR LUIZ DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

IREMAR RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002133-79/2018 Ação: Usucapião Autor: Marcos de Souza Brito. Réu: 

Espólio de Nóe Rodrigues de Souza. Vistos, etc. MARCOS DE SOUZA 

BRITO, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a 

presente “Ação de Usucapião” em desfavor ESPÓLIO DE NÓE RODRIGUES 

DE SOUZA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, intime-se a parte autora para, no prazo de (15) quinze dias, 

carreie aos autos procuração ad judicia, eis que ausente nos autos e 

carreando aos autos documento comprobatório de compromisso de 

inventariante, nos termos dos arts. 104 e 320 do Código de Processo Civil. 

Considerando os documentos de (fl.14 – correspondência ID 12437242), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 

Cite-se por carta (art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a 

pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem como os 

confinantes nos endereços declinados, e por edital, com prazo de (30) 

trinta dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos (§2º, 

art.216-A da Lei nº 6.015/73). Cientifiquem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, art.218, art.219 e 

art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação supra, dê-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público (art. 178, I, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 26 de abril de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003987-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REGINA TEZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0018458A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUELINA MARTINS DE SIQUEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1003987-79/2016 

Ação: Monitória Autora: Simoni Regina Teza. Ré: Josuelina Martins de 

Siqueira. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado 

convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado 

“Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de 

informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço da ré (fl.35 – correspondência ID 9903553), 

conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de dezembro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002792-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORREA PRATES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1002792-59/2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executado: José Correa Prates. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço do executado (fl.69 – correspondência ID 

10345263), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de dezembro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004337-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO GOMES LACERDA FILHO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID 14584793.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001470-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON DE LIMA DURAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001470-67/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Réu: Clayton de Lima Duares. Vistos, 

etc. Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio 
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oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita 

a busca on-line de veículos, bem como, averbar restrições, defiro o pedido 

de (fl.50/51 – correspondência ID 10373195, fls.01/02), somente com 

relação a transferência do bem, conforme extratos em anexos. Intimem-se 

as partes, via seus respectivos procuradores, para que no prazo de (10) 

dez dias, manifestem-se, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 12 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004907-53.2016.8.11.0003

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:

A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005836-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005836-52/2017 Ação: Monitória Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Julia Comercio de Combustíveis Ltda. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressou neste juízo com a presente “Ação Monitória” em 

desfavor de JULIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, 

carreando aos autos o documento de (fls.23/28 – correspondência ID 

9551452, fls.01/06), eis que completamente ilegível, cumprindo 

integralmente o disposto no artigos 320 e 700 do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 

de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006214-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006214-71/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

José Aparecido Pereira Veríssimo. Executado: Adeilson Barbosa da Silva. 

Vistos, etc. JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERÍSSIMO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial” em desfavor ADEILSON BARBOSA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

09 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006021-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI NELSON HACK (EXECUTADO)

WILMA HACK (EXECUTADO)

HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006021-56/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequentes: 

Dionísio de Souza Filho e Outra. Executados: H. M. Indústria e Comércio 

Ltda – EPP e Outros. Vistos, etc. DIONÍSIO DE SOUZA FILHO e SILMA 

NEVES DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de 

H. M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito 

privado e, ARI NELSON HACK e WILMA HACH, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Considerando a parte exequente propusera ação de execução de 

título extrajudicial; considerando, que no 3º item de (fl.09 – 

correspondência ID 14487059, fl.08) requerera o despejo da parte 

executada; considerando que os procedimentos “execução” e “despejo” 

são incompatíveis entre si, intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, adeque 

a pretensão, bem como, acoste aos autos documentação comprobatória 

da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, eis que 

a constante nos autos é insuficiente à cognição deste magistrado, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005921-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KOHLRAUSCH BURGEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005921-04/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Itiquira – MT 

Autor: Rogério Kohlrausch Burgel. Ré: ALL – América Latina Logística 

Malha Norte S/A. Vistos, etc. ROGÉRIO KOHLRAUSCH BURGEL, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S/A, pessoa jurídica de direito privado, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial 

da presente Carta Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob 

pena de devolução sem cumprimento: a) cópia da petição que requerera a 

expedição de Carta Precatória; b) cópia da decisão do processo 

nº2694-09.2017.811.0027 (Código: 52488), a qual deferira a expedição da 

presente carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus 

atos (decisão/despacho); c) recolhendo as custas e taxas judiciárias, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 
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Provimento nº22/2016-CGJ ou comprovando nos autos o deferimento da 

assistência judiciária (cópia da decisão); d) cópia da procuração, 

conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo 

Civil e) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre os 

termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo deprecante. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 08 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005987-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE APARECIDA KULEVICZ OAB - 604.236.171-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005987-81/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Primavera 

do Leste – MT Autor: Nutrifrigo Alimentos Ltda – EPP. Réu: Sênior Grupo 

Empresarial Ltda – ME. Vistos, etc. NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA – EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de SÊNIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, vieram-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente 

Carta Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de 

devolução sem cumprimento: a) recolhendo as custas e taxas judiciárias, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ; b) observando-se, ainda, se a presente Carta 

Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se 

o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006141-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006141-02/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Hélio 

de Almeida dos Santos Junior. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. HÉLIO DE ALMEIDA DOS SANTOS 

JUNIOR, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, carreando o documento indispensável à propositura da 

demanda (especificamente o comprovante de endereço no qual a autora 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência), em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 08 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006145-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON PEREIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006145-39/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Maykon 

Pereira Miranda. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. MAYKON PEREIRA MIRANDA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, carreando o 

documento indispensável à propositura da demanda (especificamente o 

comprovante de endereço no qual a autora figure como titular ou, sendo 

em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência), em observação ao disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 08 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006146-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALACY MOREIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006146-24/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Walacy 

Moreira Campos. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. WALACY MOREIRA CAMPOS, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) acostando aos 

autos cópia do laudo pericial comprobatório da lesão alegada; b) 

carreando o documento indispensável à propositura da demanda 

(especificamente o comprovante de endereço no qual a autora figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência), em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 08 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SERASA S/A. (RÉU)

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados dos requeridos para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753982 Nr: 9789-46.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DE MORAES NETO, IMOBILIARIA 

PANTANAL LTDA, PAULO CESAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257, 

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Do advogado do requerido Augusto de Moraes Neto, para informar o atual 

endereço, e/ou fazer comparecer à audiência designada, tendo em vista a 

certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393489 Nr: 6946-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO CARAMORI, DULCINEIA SALETI 

LUSA CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279, Marines Carolina Zimmer Martins - OAB:23.517, 

Vanuza Marcon Matheus - OAB:12.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913

 Initmação da advogada do exequente constituída às fls. 173, para ciência 

e providência do despacho de fls. 172, no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005151-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES PRIMACERES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 

30 DIAS NÚMERO DOS AUTOS: 1005151-79.2016.8.11.0003 - Proceso 

Judicial Eletrônico CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

EXECUTADO(A): SEMENTES PRIMACERES LTDA - ME CITANDO(A,S): 

SEMENTES PRIMACERES LTDA - ME, CNPJ n. 03.574.828/0001-41 DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/12/2016 VALOR DO DÉBITO: R$ R$ 

31.414,81 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 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. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se Execução de Título Extrajudicial lastreada em Duplicata 

Mercantil de n. 220649, oriunda de um contrato de serviço de transporte, 

com vencimento em 29 de julho de 2014, no valor de R$20.206,80 (vinte mil 

duzentos e seis reais e oitenta centavos), cujo valor atualizado é de R$ 

31.414,81 (trinta e um mil quatrocentos e catorze reais e oitenta e um 

centavos). A exequente ainda afirma que realizou o protesto do referido 

título na data de 7 de agosto de 2014, mas não obteve êxito. 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. BELLUNO LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com LTDA, a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

SEMENTES PRIMACERES – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Citem-se as partes executadas, para que no prazo de (03) três dias, a 

contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 

13.105/15). Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o 

pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15). Cientifiquem-se os 

executados para que, querendo,ofereçam embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 12 

de janeiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível". 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Rondonópolis, 22 de novembro de 2017. Evandro 

Luiz Pereira Junior Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

(Assinado Eletronicamente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000244-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000244-90.2018 Ação: Indenização por Danos Morais c/c Ressarcimento 

Autora: Diva Rodrigues Ribeiro Tosta. Ré: Latam Airlines Brasil – Tam 

Linhas Aéreas S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de 

(id.14506587; id.14506593) e (id.14562208), hei por bem em deferir o 

levantamento dos valores depositados no (id.14506593), com suas 

devidas correções, em favor da parte autora e seu procurador, 

expedindo-se os competentes alvarás judiciais. Cumprida a determinação 

supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000227-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMEIRE LORENTE BORGEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOGLI BRANCO OAB - MT21380/O (ADVOGADO)

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000227-25.2016 Ação: Liquidação de Sentença Requerente: Claudimeire 

Lorente Borgeo. Requerida: Ympactus Comercial Ltda. Vistos, etc... 

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se a ausência de 

documento que comprove a legitimidade ativa da autora para pleitear o 

eventual ressarcimento de valores, pois, o documento acostado no 

(id.1065097) é proveniente de conta bancária de terceiro estranho à lide. 

Ante o exposto, hei por bem em chamar o feito à ordem e, via de 

consequência, determino a intimação da parte autora, para que no prazo 

de (15) quinze dias, acoste aos autos a documentação necessária a 

comprovar sua legitimidade, sob as penas da lei. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 09 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006218-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO)

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006218-11/2018 Ação: Concessão de Auxílio Doença Autora: 

Marinalva Gonçalves dos Santos. Réu: INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social. Vistos, etc. MARINALVA GONÇALVES DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente 

“Ação de Concessão de Auxílio Acidente” em desfavor de INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, pessoa jurídica de direito 

público interno, sobreveio o pleito assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 07 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006240-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

ADRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006240-69/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Nova Canaã 

do Norte – MT Autores: Adriano do Nascimento e Outro. Réu: INSS – 

Instituto Nacional de Seguridade Social. Vistos, etc. ADRIANO DO 

NASCIMENTO e JOSÉ PINHEIRO, com qualificação nos autos, ingressaram 

neste juízo com a presente “Ação de Concessão de Auxílio Acidente” em 

desfavor de INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

pessoa jurídica de direito público interno, sobreveio o pleito assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Oficie-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006079-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DA QUANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. LOPES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

LINDONOR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006079-59/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Mirassol 

D’Oeste Autor: Francisco Carlos da Quana. Réus: L. Lopes da Silva – ME e 

Outro. Vistos, etc. FRANCISCO CARLOS DA QUANA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor L. LOPES DA SILVA – ME, pessoa jurídica de direito privado e, 

LINDONOR LOPES DA SILVA, com qualificação nos autos, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, servindo a cópia 

como mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005892-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SILVA CHAGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLISON DE BARROS SANTOS OAB - MT25296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005892-51/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Igor 

Silva Chagas dos Santos. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. IGOR SILVA CHAGAS DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, pleiteando assistência 

judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho 

emenda inicial de (fls.12/19 – correspondência ID 14412575). 

Considerando os documentos de (fl.24 e fls.29/31 – correspondência ID 

13860083 e ID 13860151), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o fato de que a presente ação 

versa sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de acidente 

de veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público que a 

seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004364-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER LEITE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (RÉU)

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004364-16.2017 Ação: Revisional de Contrato de Consórcio c/c 

Declaratória Autor: Rafael Xavier Leite. Rés: Carolina Veículos Ltda e Disal 

Administradora de Consórcios Ltda. Vistos etc... RAFAEL XAVIER LEITE, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de CAROLINA VEÍCULOS LTDA E DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Devidamente citadas, 

apresentaram contestações e, instada a se manifestar, a parte autora 

permaneceu inerte, 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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005802-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES FRETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005802-14.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Douglas 

Alves Frete. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos etc... DOUGLAS ALVES 

FRETE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. 

Devidamente citado, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, 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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005381-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE N. YAMASSAKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 339 de 541



RAFAELLA GOMES FAVRETO OAB - MT19384/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005381-24.2016 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: 

Cleonice N. Yamassaki Me. Ré: Atacadão S.A. Vistos etc... CLEONICE N. 

YAMASSAKI ME, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ATACADÃO 

S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a impugnação à 

assistência judiciária gratuita, não vislumbro nenhum motivo preponderante 

para acolhê-la, haja vista que a parte ré não demonstrou que a autora 

possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar 

seu sustento e de sua família, assim, rejeito-a. De outro lado, 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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE SILVA CORREIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001379-74.2017 Ação: Indenizatória Autora: Adrielle Silva Correia. Ré: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc... ADRIELLE SILVA CORREIA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Devidamente 

citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, 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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005937-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005937-55/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Londrina – 

PR Autor: Adama Brasil S/A. Réu: Nelson Jose Vigolo. Terceiro 

Interessado: Edilene Pereira Morais Vigolo. Vistos, etc. ADAMA BRASIL 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Carta Precatória” em desfavor NELSON JOSE VIGOLO, pessoa 

jurídica de direito privado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 08 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000788-15.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Sérgio 

Gonçalves Santos. Réus: Serasa Experian S.A. e Banco Bradesco S.A. 

Vistos etc... SÉRGIO GONÇALVES SANTOS, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de SERASA EXPERIAN S.A. E BANCO BRADESCO S.A. Devidamente 

citados, apresentaram contestações e, instada a se manifestar, a parte 

autora impugnou as defesas, 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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004524-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANIGER MACEDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELISSIMA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004524-75.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais e Materiais Autor: Lucas Aniger Macedo da Silva. Ré: Belíssima – 

Comércio de Calçados Ltda Epp. Vistos etc... LUCAS ANIGER MACEDO DA 

SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BELÍSSIMA – COMÉRCIO 

DE CALÇADOS LTDA EPP. Devidamente citada, apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 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 
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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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003679-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003679-43.2016 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: 

Alessandra da Silva Aparecido. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos etc... 

ALESSANDRA DA SILVA APARECIDO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICSON FRANCO DE MATOS BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000254-37.2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Ericson Franco de Matos Bueno. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A. Vistos etc... ERICSON FRANCO DE MATOS BUENO, 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 defesa, 

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 
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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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003408-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDIEL SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003408-97.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Magdiel Santos de Oliveira. Réus: Iuni Educacional – Unic 

Rondonópolis Arnaldo Estevão Ltda e Banco do Brasil S.A. Vistos etc... 

MAGDIEL SANTOS DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de IUNI 

EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO LTDA E 

BANCO DO BRASIL S.A. Devidamente citados, apresentaram 

contestações e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou as 

defesas, 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, 09 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003738-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UENDER OLINDO LEAL DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON MACHADO (RÉU)

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003738-94.2017 Ação: Indenização de Danos Materiais e Danos Morais 

Autor: Uender Orlindo Leal de Souza. Réus: José Ailton Machado e 

Comando Diesel Transporte e Logística - Eireli. Vistos etc... UENDER 

ORLINDO LEAL DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de JOSÉ AILTON 

MACHADO E COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA - EIRELI. 

Devidamente citados, apresentaram contestação, denunciando à lide 

Mapfre Seguros Gerais S.A. e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou-a, anuindo com a denunciação, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Inicialmente, analisando a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela ré Comando Diesel Transporte e Logística – Eireli, não vejo 

como possa acolhê-la, pois, muito embora o veículo esteja registrado em 

nome da empresa Comando Diesel Bombas Injetoras Ltda, a apólice de 

seguro do bem está em nome da segunda ré (id.10650552), restando 

demonstrado que ambas empresas estão inseridas no mesmo grupo 

econômico, assim, rejeito-a. De outro lado, ante a denúncia da lide pelos 

réus no (id.10650457, págs.3/5), no prazo de defesa (artigo 126, CPC), 

determino a citação da parte denunciada, para contestar, no prazo legal. O 

denunciante deverá providenciar a citação na forma e nos prazos 

referidos no artigo 131 do Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem 

efeito a denunciação. Havendo apresentação de defesa pela denunciada, 

dê-se vista às partes, para manifestação no prazo de (10) dez dias. Após 

devidamente regularizado o feito, intimem-se as partes, via seus 

procuradores, para que no prazo de (5) cinco dias, informem se possuem 

interesse em conciliar. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de agosto 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004471-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELE DA CONCEICAO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004471-60.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Glauciele da Conceição Nunes. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... GLAUCIELE DA CONCEIÇÃO NUNES, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, apresentou contestação e documentos, arguindo 

preliminares e, instada a se manifestar, a parte autora refutou as 

alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Pugna a ré, 
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em sede de preliminar, para que a ação seja extinta por falta de interesse 

de agir em razão do pagamento da cobertura ser realizado em sede 

administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, como é 

cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, que adotou 

o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, 

consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da 

via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação. 

Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto 

na Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: "Estabelece o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal o princípio do amplo acesso ao Judiciário. 

Dele decorre a inconstitucionalidade da exigência de exaurimento da via 

administratriva antes do ingresso na via judicial" (Remessa Oficial nº 

900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen Gracie Northfleet, j.05.04.95 

- Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) – 

REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO 

AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À FALTA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA LESÃO SOFRIDA 

PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É manifestamente infundado agravo regimental 

cujas razões constituem repetição literal das razões do recurso à qual foi 

negado seguimento, porque a medida constitui violação ao princípio da 

dialeticidade recursal. 2. “A lei não exige prévio requerimento 

administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de 

seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). 3. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 

4. Tratando-se de Agravo Regimental manifestamente infundado, deve o 

agravante ser condenado ao pagamento de multa de um a dez por cento 

do valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 

119378/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo 

nosso). O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 

portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Alega ainda a ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, pois, não fora acostado o Boletim de 

Ocorrência, impedindo o regular processamento do feito, restando assim, 

ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Com 

relação à preliminar arguida, tenho que não merece prosperar, uma vez 

que existindo outras provas do acidente, o boletim de ocorrência é 

dispensável, não sendo imprescindível à propositura da ação de cobrança 

do seguro Dpvat. Neste sentido, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO 

IML - DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS QUANDO HÁ PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE E DO GRAU DAS LESÕES POR OUTRO MEIO - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP 

PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA 

LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM VIGOR À 

ÉPOCA DO FATO -REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR 

DA SENTENÇA MANTIDO - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI N. 

1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 20, §3º, DO CPC - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS INALTERADOS - PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS 

RECURSOS. Existindo outras provas do acidente de trânsito, é 

dispensável a apresentação do boletim de ocorrência. A falta de juntada 

do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do processo por 

não se tratar de documento imprescindível à propositura da ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de 

comprovação do grau e da extensão das lesões por outros meios. A 

reparação deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez 

registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. 

Se o acidente aconteceu na vigência da Lei n. 6.194/74, o ressarcimento 

deve ser fixado em até 40 salários mínimos. No entanto, o princípio da não 

reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito 

devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte. Os honorários 

advocatícios são definidos mediante apreciação equitativa do juiz, que 

deve se valer dos parâmetros dispostos no §3º do artigo 20 do CPC. A 

manutenção do montante é pertinente quando se mostra adequado às 

circunstâncias dos autos (lugar da prestação do serviço, trabalho 

desenvolvido pelo advogado, tempo exigido para tal, natureza e valor da 

causa).” (Ap 126224/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014, TJMT) (Grifo nosso) Nessa linha de raciocínio, entendo, que 

presentes os requisitos necessários à propositura da ação de cobrança 

de seguro obrigatório. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a prova 

pericial requerida pela ré (id.13560662, pág.16), assim, para tal, nomeio o 

Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta 

cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005615-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005615-06.2016 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A Réu: Espólio 

de Eurípedes de Souza Paes Vistos, etc... BANCO DO BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação Monitória' em desfavor de ESPÓLIO DE EURÍPEDES 

DE SOUZA PAES, que será representado por Maria Aparecida de Souza, 

com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, em data de 30 de novembro 

de 1999, o requerido firmou com o requerente Nota de Crédito Rural sob n° 

99/00782-7, no valor de R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta 

reais); que, o requerido não cumpriu com a obrigação, sendo que o débito 
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até a data de 30 de novembro de 2016, perfaz a quantia de R$ 17.575,67 

(dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais, sessenta e sete 

centavos); que, envidou esforços para solucionar a questão de forma 

amigável, não obteve êxito, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação do requerido nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 17.575,67 (dezessete mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais, sessenta e sete centavos)”. Foi 

designada audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito.Devidamente citado, ofereceu embargos à monitória, asseverando: 

“Em preliminar, a extinção da ação, por ser a esposa parte ilegítima a 

figurar no polo passivo da presente ação; que, o requerido veio a falecer 

em 25 de outubro de 2006, não deixando bens a inventariar, razão pela 

qual não foi aberto inventário, inclusive a parte embargada já carreou aos 

autos informativo que não foram localizados processo de inventário em 

razão do falecimento do contratante; que, tão somente a sua herança é 

que responde pela dívida, por isso, deve ser extinto o processo, devendo 

o embargado responder pelas despesas judiciais e honorários 

advocatícios. Junta documentos”. Sobre os embargos, manifestou-se o 

embargado. Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes 

requerido 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 tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva - Acerca 

da legitimidade para agir em juízo, ressalto que se trata de uma das 

condições da ação, que deve ser investigada no elemento subjetivo da 

demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em determinada 

situação jurídica que lhes autorize conduzir o processo em que se discuta 

a relação jurídica deduzida no litígio. Segundo Liebman, a legitimação para 

agir é a titularidade (ativa ou passiva da ação.O problema da legitimação 

consiste em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir e a 

pessoa com referência à qual ele existe; em outras palavras, é um 

problema que decorre da distinção entre a existência objetiva do interesse 

de agir e a sua pertinência subjetiva. Entre esses dois quesitos, ou seja, a 

existência do interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é 

que deve ter precedência, porque, só em presença de dois interessados 

diretos é que o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor 

efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos necessários". (in 

Manual de Direito Processual, trad. De CÂNDIDO DINAMARCO, p. 157). 

Também valendo citar: "A legitimação para agir (legitimatio ad causam) diz 

respeito à titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subjetiva da 

ação”, como diz Buzaid. Assim, a ação somente pode ser proposta por 

aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e 

contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. 

Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência 

de legitimatio ad causam. Só os titulares do direito em conflito têm o direito 

de obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo através da ação. 

São eles portanto os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos 

decorrentes do direito de ação." (José Frederico Marques. Instituições de 

Direito Processual Civil. Vol. II. 3ª ed. rev Forense, Rio de janeiro, 1966, p. 

41.). Com efeito, a legitimidade para a causa deve ser aferida diante do 

objeto litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o 

atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se 

legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada situação. No caso 

em desate, o embargado ajuizou a presente ação monitória em desfavor 

do embargante, com o objetivo de resgatar a importância de R$ 17.575,67 

(dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais, sessenta e sete 

centavos), representada pela Nota de Crédito Rural n° 99/00782/7, no 

valor de R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais), emitida em 30 

de novembro de 1999. Ao ofertar a sua peça de bloqueio, o embargante, 

representado pela senhora Maria Aparecida de Souza, asseverou que 

não é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que Euripedes 

de Souza Paes veio a falecer em 25 de outubro de 2006, não deixando 

bens a inventariar, razão pela qual não fora aberto inventário, aliás, fato 

reconhecido pelo embargado, o qual direciona a ação à esposa do 

mutuário ID-9724637. Ora, se o mutuário não deixou bens a inventariar não 

há que se falar em espólio, portanto, a esposa do devedor não pode, à 

evidência, responder por dívida por aquele contraída. Sobre a questão, 

nosso egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA 

ABERTURA DE INVENTÁRIO - FALTA DE PROVAS ACERCA DA 

EXISTÊNCIA DE BENS PERTENCENTES AO DE CUJUS - ÔNUS DO 

EXEQUENTE EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO 

- IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO SER DIRECIONADA AOS FILHOS DO 

FALECIDO -ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA- EXECUÇÃO EXTINTA 

- RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

FALECIMENTO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA ABERTURA DE INVENTÁRIO - 

FALTA DE PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS PERTENCENTES 

AO DE CUJUS - ÔNUS DO EXEQUENTE EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE 

PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO SER 

DIRECIONADA AOS FILHOS DO FALECIDO -ILEGITIMIDADE PASSIVA 

RECONHECIDA- EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO EXECUTADO - 

AUSÊNCIA ABERTURA DE INVENTÁRIO - FALTA DE PROVAS ACERCA 

DA EXISTÊNCIA DE BENS PERTENCENTES AO DE CUJUS - ÔNUS DO 

EXEQUENTE EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO 

- IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO SER DIRECIONADA AOS FILHOS DO 

FALECIDO -ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA- EXECUÇÃO EXTINTA 

- RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -. 

FALECIMENTO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA ABERTURA DE INVENTÁRIO - 

FALTA DE PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS PERTENCENTES 

AO DE CUJUS - ÔNUS DO EXEQUENTE EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE 

PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO SER 

DIRECIONADA AOS FILHOS DO FALECIDO -ILEGITIMIDADE PASSIVA 

RECONHECIDA- EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. Se o devedor 

faleceu no ano de 2010 e não há prova de que fora aberto inventário e 

nem que o falecido tenha deixado bens, cabe ao credor demonstrar a 

existência de bens do executado falecido, para fins de viabilizar a 

penhora, na forma do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Aliás, ocorrendo o falecimento do devedor, se não houve 

abertura de inventário por aquele que eventualmente esteja na posse e 

administração do espólio, o credor tem legitimidade para fazê-lo a teor do 

disposto no artigo 988, VI, do Código de Processo Civil. A 

responsabilização dos herdeiros está adstrita às forças da herança e, e 

se não há provas nos autos de que exista bens a inventariar, mostra-se 

impossível direcionar a execução ao filho do executado, à vista da 

inexistência de sucessão ou espólio do de cujus. (TJMT - Ap 

129378/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 

11/12/2014) É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção da ação. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO, a 

presente ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES, representado por 

Maria Aparecida de Souza, com qualificação nos autos, e o faço com 

fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o 

embargado no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, o qual deverá ser corrigido. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 09 de agosto de 2018 . Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010434-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY AMORIM HORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010434-49.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica/Débito Autora: Iracy Amorim Hori. Ré: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. Vistos, etc... IRACY AMORIM HORI, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com “Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica/Débito c/c Indenização por Danos 
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Materiais e Morais” em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A., devidamente qualificada, e, após seu 

processamento, sobreveio o petitório de acordo e documento de 

(id.14366669; id.14493252; id.14493258), pugnando pela extinção da 

presente ação, vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por IRACY AMORIM HORI, em 

desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Dispenso as partes do 

pagamento das custas finais, em consonância com o disposto no §3º do 

artigo 90 do Código de Processo Civil. Façam as baixas necessárias. 

Comunique-se ao Exmo. Relator do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1004212-40.2018.8.11.0000 sobre a extinção do presente feito. Por fim, 

considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e, após feitas as anotações de estilo, 

arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BADIERA VIALI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003452-53.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Carla Cristina Badiera Viali. Ré: Omni S/A Crédito 

Financiamento e Investimento. Vistos, etc. CARLA CRISTINA BADIERA 

VIALI, pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de 

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, a autora dirigiu-se até uma loja da cidade 

com a finalidade de realizar uma compra a prazo; que, não foi possível 

realizar a compra tendo em vista a existência de uma restrição financeira; 

que, a autora buscou saber do que era referente a restrição, ocasião na 

qual descobriu quer o apontamento foi realizado pela empresa; que o valor 

da dívida é de R$ 55.539,15 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e 

nove reais e quinze centavos); que, a autora procurou a ré para resolver 

o problema, uma vez que nunca contratou ou autorizou que terceiros 

contratassem em seu nome; que, recebeu como resposta por uma das 

prepostas da ré que nada poderia fazer, sendo-lhe sugerido que entrasse 

em contato pela central telefônica; que, pelo contato telefônico lhe foi 

informado que a origem dos apontamentos eram contratos inadimplidos; 

que, solicitou cópias dos contratos sem sucesso; requereu liminarmente 

que fosse suspensas as cobranças; no mérito, que fosse declaradas 

ilegais as dividas levadas a apontamento e ainda a ré condenada em 

indenização por danos morais, atribuindo a causa o valor de R$ 28.000,00 

(vinte e oito mil reais) postulando a presente sob o manto da assistência 

judiciária gratuita. Juntou documentos.” A liminar restou parcialmente 

deferida, não sobrevindo recurso. Devidamente citada, contestou os 

pedidos, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela 

autora, dizendo: “Que, a autora possuía uma conta corrente junto à Caixa 

Econômica Federal sob o número 24097-0, na agência 0614; que, referida 

conta tinha adesão/solicitação de ‘Crédito Direito Caixa’ e de ‘cheque 

especial’, este último no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros 

mensais de 8,27% (oito vírgula vinte e sete por cento) ao mês e 159,47% 

(cento e cinquenta e nove vírgula quarenta e sete por cento) ao ano; que, 

em 05.11.2012 o débito da autora para com a Caixa Econômica Federal era 

de R$ 3.298,84 (três mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro 

centavos); que em 29.10.2015 a Caixa Econômica Federal e a ré 

celebraram um contrato de cessão de crédito, onde a Caixa cedeu para a 

ré diversos contratos, dentre eles o da autora; que, de acordo com o 

descritivo detalhado que acompanha a peça de defesa, a autora quitou os 

valores referentes ao ‘cheque especial’; que, o outro débito da autora, 

referente à crédito pessoal continua em aberto e tinha o valor originário de 

R$ 15.172,96 (quinze mil cento e setenta e dois reais e noventa e seis 

centavos), perfazendo hoje a monta de R$ 53.030,00 (cinquenta e três mil 

e trinta reais); que, a requerida cumpriu o que determina o art. 290 do 

Código Civil no que tange ao comunicado/notificação da parte autora 

acerca da cessão ocorrida; que, antes do nome da parte autora ter sido 

negativado também recebeu comunicação do SCPC / Serasa; que, as 

cobranças são legais, bem como o regular apontamento; que, trata-se 

exercício regular de direito; que, inexiste dano moral indenizável; requereu 

a improcedência da demanda, bem como a condenação da parte autora 

em custas e honorários de sucumbência. Juntou documentos.” Sobre a 

contestação, manifestou-se a autora (ID 10391722). Foi determinada a 

intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 

11070260), oportunidade onde ambas as partes expressamente 

consignaram o não interesse quanto a produção de demais provas, 

pugnando assim pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, onde a autora, Carla Cristina Badieira Viali, pretende que a ré, 

Omni S/a – Crédito, Financiamento e Investimento, a indenize no valor de 

R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a título de danos morais, em razão de 

uma dívida que supostamente não contraiu, bem como seja esta declarada 

inexistente. Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos de 

prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). Inexistem 

preliminares a se decidir. No mérito, analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento. Entendo que, 

em que pese a versão trazida aos autos pela parte autora, conseguiu a ré 

em sede de contestação demonstrar fato impeditivo de direito, qual seja, 

que o valor levado a apontamento é legitimo. A ré comprova 

documentalmente que se fez credora da autora por meio de cessão de 

crédito realizada para com a Caixa Econômica Federal. Quanto a matéria, 

assim dispõe o Código Civil em seu artigo 290: “Art. 290. A cessão do 

crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou 

particular, se declarou ciente da cessão feita.” (grifos meus) Resta 

incontroverso que a parte ré e o terceiro Caixa Econômica Federal 

entabularam ato jurídico, conforme documento de ID 5528694. O que não 

restou cabalmente comprovado é que a parte autora fora devidamente 

notificada acerca da cessão, nos exatos termos do art. 290 do Código 

Civil. Também não há que se falar em inexistência de relação jurídica entre 

a parte autora e o terceiro, Caixa Econômica, pois o contrato juntado não 

sofreu ataque quanto a sua lisura, bem como a de se reconhecer a 

similitude da assinatura constante daquele (ID 5528686, pág.6) e da 

procuração e demais documentos acostados com a exordial. Pois bem, 

mesmo sem a correta demonstração da notificação da parte autora acerca 

da cessão realizada, uma vez que o documento de ID 5528716 foi 

direcionado para endereço completamente estranho aos autos, ou seja, 

não foi declarado como seu pela parte autora e nem consta do contrato de 

abertura de crédito de ID 5528686, já resta pacificado o entendimento de 

que o cessionário está autorizado a praticar todos os atos necessários 

para resguardar seu crédito. Assim já tem entendido a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ANULATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 

COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E A CESSÃO DE CRÉDITO, 

AINDA QUE AUSENTE A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR (ART. 290 DO CCB), 

O CESSIONÁRIO ESTÁ AUTORIZADO A PRATICAR TODOS OS ATOS DE 

CONSERVAÇÃO DO SEU CRÉDITO, INCLUSIVE A INSCRIÇÃO DO NOME 
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DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POR OUTRO LADO, 

INEXISTINDO PROVA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, BEM COMO DE 

ESTAR ELA INCLUÍDA NOS DÉBITOS OBJETOS DA CESSÃO DE CRÉDITO, 

REPUTA-SE INDEVIDA A COBRANÇA E IRREGULAR O REGISTRO DO 

DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA SEDIZENTE 

CESSIONÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70076191899, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

RS, RELATOR: MARCO ANTONIO ANGELO, JULGADO EM 12/04/2018).” 

(TJ-RS - AC: 70076191899 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 12/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/04/2018) E mais: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE 

CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA E A CESSÃO DE CRÉDITO, AINDA QUE AUSENTE A 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR (ART. 290 DO CCB), O CESSIONÁRIO ESTÁ 

AUTORIZADO A PRATICAR TODOS OS ATOS DE CONSERVAÇÃO DO 

SEU CRÉDITO, INCLUSIVE A INSCRIÇÃO DO NOME DEVEDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. NO CASO CONCRETO, HÁ PROVA DA 

DÍVIDA E DA CESSÃO, RAZÃO PELA QUAL LÍCITA A INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS. AO JULGAR O RECURSO, O TRIBUNAL DEVE 

MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO 

DO VENCEDOR, DEVENDO CONSIDERAR O TRABALHO ADICIONAL 

REALIZADO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). 

APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70074862962, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 28/09/2017). Em que pese as relações de consumo 

terem, por via de regra, as benesses a favor do consumidor, não 

podemos aceitar que tudo seja tido como vantagem para aquele, sob pena 

de criar-se uma corrente paternalista exacerbada e distorcendo assim a 

função do Poder Judiciário. No caso em tela, ao apresentar contestação, a 

ré foi diligente em demonstrar que efetivamente a autora é devedora, em 

nada havendo de irregular nas dívidas levadas a apontamento. Por fim, 

evidente ressaltar que em que pese a autora elencar situação de suposto 

dano moral, as provas carreadas aos autos não são suficientes para 

carregar de veracidade sua suposta versão exposta. Conforme já dito, a 

ré foi competente em mostrar que a versão trazida na peça vestibular não 

corresponde a realidade dos fatos, não havendo, portanto, que se falar 

em indenização por danos morais diante do reconhecimento de exercício 

regular de direito por parte da ré. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação 

Declaratória de inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral’, 

promovida por CARLA CRISTINA BADIERA VIALI, com qualificação nos 

autos, em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com qualificação nos autos. Revogo a decisão de ID 

3211068. Condeno a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sob o valor da causa, 

devendo ser observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 09/agosto/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004093-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. BAGETTI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004093-41.2016 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Zootec 

Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Executada: T 

Bagetti Me. Vistos, etc... ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução por Quantia Certa” que move em 

desfavor de T BAGETTI ME, devidamente qualificada, ingressou com o 

petitório de (id.10362476), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D 

E C I D O: O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez 

que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do 

crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do 

feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, em desfavor de T BAGETTI ME, com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte executada. Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

09 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002565-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERIO LOUREIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002565-35.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

c/c Repetição Autor: Almério Loureiro Júnior. Réus: Banco Itaúcard S.A. e 

Itaú Unibanco S.A. Vistos, etc... ALMÉRIO LOUREIRO JÚNIOR, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com “Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização 

por Danos Morais” em desfavor de BANCO ITAÚCARD S.A. E ITAÚ 

UNIBANCO S.A., devidamente qualificados, e, após seu processamento, 

sobreveio o petitório de acordo e documentos de (id.13404513; 

id.13627471), pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por ALMÉRIO LOUREIRO JÚNIOR, em desfavor de BANCO 

ITAÚCARD S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Dispenso as partes do pagamento das custas 

finais, em consonância com o disposto no §3º do artigo 90 do Código de 

Processo Civil. Façam as baixas necessárias. Por fim, considerando que 

as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após feitas as anotações de estilo, arquive-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010167-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEET ONE GESTAO DE FROTAS E VEICULOS LTDA. (RÉU)

LUIZ HENRIQUE ALMEIDA DE MOURA (RÉU)

 

Vistos etc. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 12171413. 

REDESIGNO a audiência conciliatória para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 08h30min. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005223-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDICARLOS RONQUI FERREIRA (RÉU)

EJC - FERREIRA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma 

vez que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão 

da medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 02 de outubro de 2018, às 09h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004890-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Com essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da 

parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - 

SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual 

será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 

497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 02 de 

outubro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005441-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (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 02 de outubro de 2018, às 10h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 293607 Nr: 8146-73.2002.811.0003

 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): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que 

comprove o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal, 

vez que, a guia encontra-se em aberto no site do tribunal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797598 Nr: 13313-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOME 

FIGUEIRA - OAB:SP/255163, VIVIANI MONTOVANI CARRENHO 

BERTONE - OAB:8308-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 108/109, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797598 Nr: 13313-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOME 

FIGUEIRA - OAB:SP/255163, VIVIANI MONTOVANI CARRENHO 

BERTONE - OAB:8308-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 
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presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar sobre o petitório de fls. Nº 110/114, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414985 Nr: 10643-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ ALVES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CORSINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora da r. Sentença de fls. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825767 Nr: 4953-59.2016.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora da r. Sentença de fls. N.º 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794142 Nr: 11992-44.2015.811.0003

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINEI DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAS APARECIDO 

GUIMARÃES SUCUPIRA - OAB:42382

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os patronos das partes, acerca da r. Sentença de fls. 

N.º 75, nestes termos:

"Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 70/71.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Honorários na forma pactuada.

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742796 Nr: 3733-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR CANDIANE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo legal, comprovar 

nos autos a Distribuição da Carta Precatória retirada na data de 

24/07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 277447 Nr: 1302-44.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO DE OLIVEIRA FOSTER, 

ANARI VILELA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/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 procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 102382 Nr: 496-43.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR CANDIANE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELIO BORGES DE FARIAS, 

MARIA HELENA DE FRANCA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente acerca da r. Decisão e 

informações de fls. 316/319, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, no prazo legal, vez que até a presente data não saiu no DJE, bem 

como este patrono não fez carga dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711322 Nr: 6328-37.2012.811.0003

 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: PAULO ROBERTO ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE SOUZA 

SANTOS SILVA - OAB:MT/10.574, LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064/O, MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 4575, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT/7445

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes a apresentar 

Memoriais, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004051-21.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Pomar 

Central de Hortifrutigranjeiros Ltda. Executado: Conde Supermercados 

Ltda (R. Balke e Balke Ltda Me). Vistos, etc... CONDE SUPERMERCADOS 

LTDA (R. BALKE E BALKE LTDA ME), já qualificado na exordial, via seu 

bastante procurador, nos autos de “Execução de Título Extrajudicial” que 

lhe move POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

devidamente qualificada, ingressou com os petitórios e documentos de 

(id.14476588; id.14476644; id.14476651; id.14504362; id.14504376; 

id.14504380), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando a questão 

posta à liça e considerando a decisão proferida pelo Exmo. Des. Rubens 

de Oliveira Santos Filho, no Agravo de Instrumento nº 1007962-50.2018 da 

Quarta Câmara de Direito Privado, determino a devolução das mercadorias 

arrecadadas/penhoradas, nos exatos termos do auto e relatórios de 

(id.13584692; id.13584726; id.13585026; id.13585051; id.13585063; 

id.13585086; id.13585146; id.13585205; id.13585222; id.13585267; 

id.13585306; id.13585327; id.13585339), expedindo-se o necessário. 

Deixo de acolher a pretensão do executado de (id.14504362), haja vista 

que o pleito não fora concedido na decisão superior. Por fim, observa-se 

dos autos que o advogado – Dr. Edmar Porto Souza-, manifestou-se em 

diversas oportunidades em favor do executado, entretanto, não possui 

instrumento procuratório, bem como, não providenciou sua habilitação, 

assim, determino a intimação da parte executada, para que no prazo de 

(5) cinco dias, regularize a representação, sob pena de 

exclusão/desconsideração dos atos praticados pelo procurador. Após, 

em cumprimento a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional da 4ª Vara 

Cível desta Comarca, no Processo Judicial Eletrônico nº 

1004067-72.2018.8.11.0003, suspenda-se a presente execução, pelo 

prazo de (180) cento e oitenta dias, contados da data do deferimento do 

processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso de 

tal prazo. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005810-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GIONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1005810-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerida 

para manifestar acerca do pleito formulado pelo autor no ID nº. 14216042. 

Após, aguarde a realização da audiência de concilição designada nos 

autos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005810-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GIONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1005810-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerida 

para manifestar acerca do pleito formulado pelo autor no ID nº. 14216042. 

Após, aguarde a realização da audiência de concilição designada nos 

autos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009925-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEU DA SILVA (RÉU)

MARIA FERRAZDA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009925-21.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em 

cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - 

Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel 

lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do 

NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais 

interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e 

§4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006312-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA (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

 

.Processo nº 1006312-56.2018.8.11.0003. 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 
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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. Após a apresentação de impugnação, dê-se vista ao 

representante do Ministério Público, ante a existência de menor no polo 

ativo da lide. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006156-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOSS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO KUHNEN OAB - SC5431 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

CDN COMERCIO E SERVICOS VEICULARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Célia Alves Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006156-68.2018.8.11.0003. 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, 09 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006148-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRADO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006148-91.2018.8.11.0003. 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, 09 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006084-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006084-81.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-59.2017.8.11.0003

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:

AMADEU DOS REIS SALES (EXECUTADO)

CRISTINA SOUZA CABRAL (EXECUTADO)

CRISTINA SOUZA CABRAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000119-59.2017.8.11.0003 Vistos etc. Homologo o 

acordo firmado entre as partes Id. 13051785 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. 

Mantenha os autos em cartório até 26/09/18. Vencido o prazo, diga o 

exequente sobre o integral cumprimento da transação, em 05 (cinco) dias. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008039-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C C PERES - ME (RÉU)

CEZAR CELESTINO PERES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008039-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

comparece aos autos e informa que as partes formalizaram acordo (Id. 

12334913), pleiteando pela homologação da transação. No entanto, 

informa que após o pagamento da entrada e envio da minuta de acordo 
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para assinatura, não foi mais possível encontrar o executado para que o 

acordo fosse assinado e juntado aos autos para homologação. Requer 

ainda, a suspensão e arquivamento do processo até que o acordo seja 

integralmente cumprido. Assim, considerando que não houve a assinatura 

do devedor no acordo, indefiro o pedido de homologação e suspensão do 

andamento do feito. Nesse sentido: HOMOLOGAÇÃO DE SUPOSTO 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES. 

CASSAÇÃO DA SENTENÇA. É indevida a homologação de suposto acordo 

extrajudicial de cujo instrumento não consta a assinatura de todas as 

partes ou de seus advogados. (TJ/DF – 201200110601464, Relator: 

Fernando Habibe, Data do Julgamento: 28/06/2018, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 05/07/2018). Cumpra Sra. Gestora a parte final da decisão 

constante no Id. 11957214. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001741-13.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o recolhimento 

das custas processuais, remeta os autos ao arquivo com a baixa e 

anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001461-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FREITAS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA COBERTURA DA SORTE LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE CRISTINA BERTE OAB - MT18455/O (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1001461-42.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 06 de setembro de 2018 

às 14h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001090-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SANTOS SILVA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1001090-44.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 06 de setembro de 2018 

às 14h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001869-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE VINICIUS SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1001869-96.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 06 de setembro de 2018 

às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003657-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13758205, R$545,48 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004701-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido (60 dias). Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002240-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON BULKA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13758803, R$4.652,78 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) 
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DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE CASTRO JANDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13759456, R$545,48 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRAGA DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

ATUALIZAÇÃO DE VALORES ID. 13762011, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006161-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Labib Melhem Hamze (REQUERENTE)

Refaat Naim Charafeddine (REQUERENTE)

Anis Melhem Hamze (REQUERENTE)

Najia El-amar Hamze (REQUERENTE)

Samir Melhem Hamze (REQUERENTE)

Nazih Melhem Hamze (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISA MARA COLOMBO SCARLATI DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006161-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 08.08.2018. Entretanto, os autores 

não juntaram aos autos os documentos comprobatórios. Assim, intime o 

requerente para trazer os referidos comprovantes de recolhimento acima 

mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003927-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROZA LOPES BRITO (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003927-09.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-o com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006251-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DIAS FRANCO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1006251-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato atualizado da negativação de 

seu nome junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006230-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAUL RIBEIRO MOTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006230-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

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 de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Intime-o ainda para que traga aos autos, no mesmo prazo 

alhures mencionado, o extrato atualizado de negativação de seu nome no 

valor de R$ 882,88 (oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito 

centavos). Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006118-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006118-56.2018.8.11.0003 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, 

09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006101-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 353 de 541



CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006101-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-o com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006384-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIO ROQUE BENKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006384-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que a executada foi devidamente citada, mas deixou o 

prazo transcorrer in albis não atendendo ao comando judicial. O 

exequente comprova o vínculo havido entre as partes e que recebeu 

valores a título de bonificações. Entretanto, não juntou os comprovantes 

dos valores investidos. Assim, com base no princípio da primazia do 

julgamento do mérito e, com o fito de evitar o enriquecimento sem causa, 

determino que o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, traga os 

comprovantes de aquisição das cotas/kits da empresa executada e, caso 

o ingresso tenha sido por meio de bônus de terceiro, apontar/qualificar 

quem é o terceiro, demonstrando que aquele era divulgador e comprovar 

que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo e/ou houve a 

transferência de créditos dentro da rede. Após, conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001623-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA ORSOLIN (EXECUTADO)

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001623-37.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

decisão proferida pelo e. TJMT no A.I. nº 1003822-70.2018.8.11.0000, 

intime a parte credora pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, 

para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora 

para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado 

do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do §1º, do artigo 485 do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005330-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIR CARLOS CRUVINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005330-76.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-o com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002109-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002109-85.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

formulado pelo credor. Expeça Carta Precatória para a Comarca de 

Cosmorama/SP, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação da executada, 

no endereço informado no Num. 13799298 - Pág. 1. II – Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000513-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DORNELES MARTINS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000513-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o presente procedimento cumpriu sua finalidade, remeta os autos ao 

arquivo com a baixa e anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005107-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERILENE MESSIAS DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005107-26.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 
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de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004592-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004592-88.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista a 

informação constante no Id. 12184376, oficie ao Banco Bradesco – 

agência 0252, localizada nesta cidade para que encaminhe, no prazo de 

10 (dez) dias, cópia do extrato da conta bancária em nome do autor sob o 

nº 0622244-7, referente ao mês de março de 2017, para averiguar se 

houve ou não o crédito de R$ 1.000,00 pela requerida. Instrua o ofício com 

cópia dos documentos pessoais do demandante, bem como do 

comprovante de pagamento juntado no Id. 12420347. Vindo as 

informações, dê-se vista as partes e, após voltem-me conclusos. Expeça 

o necessário. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000280-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/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 1000280-69.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

que traga cópia legível do prontuário de atendimento ambulatorial do PSF 

do departamento municipal de saúde de São José do Povo constante no Id. 

Num. 4624354 - Pág. 2/3, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000989-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000989-07.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 26 de setembro de 

2018 às 13h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002032-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002032-13.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 26 de setembro de 

2018 às 16h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001407-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001407-76.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 
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das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000969-79.2018.8.11.0003

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:

ALEXANDRO ARAÚJO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000969-79.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Ante os termos 

do ofício constante no Id. 14563428, 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, 09 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006190-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1006190-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada, vai ARMP, 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, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003309-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO BENTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1003309-30.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Remeta os autos a contadoria judicial para 

apuração do valor das custas processuais conforme condenação imposta 

na r. sentença, intimando a requerida para pagamento em 05 (cinco) dias. 

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, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004951-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE BARROS SANTANA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004951-72.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação da requerida restou infrutífera e a autora não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que a credora é beneficiária da 

justiça Gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 

09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819457 Nr: 2728-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 
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estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 84). 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.: 747732 Nr: 6588-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO PEREIRA, ROSELI DE FATIMA 

MARCONDES PEREIRA, SUELI DE BARROS SUZUKI, JOSE DONIZETE 

FUZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 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.102). Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803015 Nr: 15594-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS AUTO, TRANSPORTES 

PANORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH - 

OAB:9.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DA EXECUTADA TRANSPORTES PANORAMA LTDA, para 

pagamento do débito no valor de R$ 108.771,71, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 

523, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773532 Nr: 3761-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, ELIAS FARAH, 

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 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. 99). 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.: 803819 Nr: 15847-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS, ILZE 

FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de intimação devolvida (fl.65/67), 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.: 778533 Nr: 5577-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à (fl. 74). 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.: 744698 Nr: 4886-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPINAMBAS ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, (fl.91/93), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440507 Nr: 9176-65.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, ARCLEIDY DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVAL LAUDEMIR DA COSTA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vista á advogada do 

requerente, solicitado a (fls. 159), para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 14676 Nr: 208-47.1990.811.0003

 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: ADEILZA MARIA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSE 

ROSENDO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ZAHIA 

ANIS ABOU DIAB, NAJIA E-AMAR HANZE, LUIZ MESTRINER, WISSAN 

SALIM TABET HAMZE, RIFAET NAIN CHARAFEDINE, SAMIR MELHEM 

HAMZE, ASSOCIAÇÃO DOS DETETIVES PARTICULARES DE MATO 

GROSSO, ESPÓLIO DE OVÍDIO OLIVEIRA GARCIA, DUZOLINA SANTELLO 
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MESTRINER, MARIA CONCEIÇÃO SADDI, JUPIA OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578, VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA - OAB:/MT 1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

Disney Oliver Sivier - OAB:4797-MT, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, 

VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:6.053-B

 Ex positis, julgo parcialmente procedente a presente ação de usucapião 

para o fim de declarar a favor da autora a USUCAPIÃO, tão-somente, do 

lote 17, da quadra 55, da área devidamente descrita e caracterizada na 

petição inicial. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do 

pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos 

advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada 

patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas proporcionais pro 

rata. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em 

razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que 

privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os 

honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, 

receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico 

confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A 

sucumbência em relação a autora somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, cujo benefício ratifico nesta oportunidade. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

26 de julho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402992 Nr: 16486-30.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARCIO, MARIA ELAINE FERNANDES DA 

SILVA, ELIEZIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na 

forma do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402989 Nr: 16504-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na 

forma do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402991 Nr: 16489-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTÓDIO 

- OAB:3727, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na 

forma do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402993 Nr: 16505-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na 

forma do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809080 Nr: 17688-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA VALERIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS 

-ME(DH IMPORTS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - 

OAB:20752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ ANTONIO 

ROMANO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

17688-61.2015.811.0003, Protocolo 809080, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713834 Nr: 8970-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA OLIVEIRA 

BONIFACIO - OAB:MT/ 6.541

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALGACYR NUNES 

DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 8970-80.2012.811.0003, 

Protocolo 713834, 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.: 452655 Nr: 7834-82.2011.811.0003

 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: ROSILENE VAZ DA SILVA, MEADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO - OAB:7670/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILMA AVELINO 

DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

7834-82.2011.811.0003, Protocolo 452655, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803060 Nr: 15616-04.2015.811.0003

 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: SENIZA PIMENTEL CAPOBIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONDINO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:136.087 MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSALVO DOS 

SANTOS SALLES, para devolução dos autos nº 15616-04.2015.811.0003, 

Protocolo 803060, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 5144-08.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIA BORGES MARQUES, ADEVAIR FERREIRA 

MARQUES, RENATO AVELINO PIRES, MARIA ROSA OLIVEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:237773 SP, GABRIEL SPERANDINI SPEZI - OAB:384.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, 

IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO TOBIAS 

DAMIAN, para devolução dos autos nº 5144-08.1996.811.0003, Protocolo 

51585, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726814 Nr: 7725-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GRACIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, 

RAPHAELA PROENCA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO TOBIAS 

DAMIAN, para devolução dos autos nº 7725-97.2013.811.0003, Protocolo 

726814, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781209 Nr: 6650-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 6650-52.2015.811.0003, 

Protocolo 781209, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723929 Nr: 4927-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SANTANA DA SILVA LTDA ME, ANA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 4927-66.2013.811.0003, 

Protocolo 723929, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748313 Nr: 6854-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 6854-33.2014.811.0003, 

Protocolo 748313, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438567 Nr: 7234-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 

KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:16.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LOYO MEIRA LINS - 

OAB:OAB/PE N°21.415

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS 

MANTOVANI, para devolução dos autos nº 7234-95.2010.811.0003, 

Protocolo 438567, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353788 Nr: 8825-68.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERRARI, DONIZETE APARECIDO DA 

MOTTA, MARIA DE LOURDES FERREIRA POLATO, ORLANDO POLATO, 
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SERGIO WILLIAN FERRARI, MAURO ANDOLPHO, CAETANO POLATO, 

CARLOS ALBERTO POLATO, MARIA APARECIDA POLATO DOS SANTOS, 

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, JOACIRA FORTUNA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA, para devolução dos autos nº 8825-68.2005.811.0003, 

Protocolo 353788, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424537 Nr: 6699-06.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO 1° 

OFICIO DA COMARCA DE RONDONOPOLIS, ADILSON DE ARRUDA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - OAB:9.788MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 6699-06.2009.811.0003, Protocolo 

424537, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728876 Nr: 9634-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGONORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

9634-77.2013.811.0003, Protocolo 728876, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405646 Nr: 1389-53.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFAIETE GOMES PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, ISIA MARIA DE F Z DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO RINALDO DE 

ARAUJO, para devolução dos autos nº 1389-53.2008.811.0003, Protocolo 

405646, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790513 Nr: 10423-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 69). 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.: 701159 Nr: 9137-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 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. 148). 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.: 750725 Nr: 8155-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAMAR CAVALCANTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-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 para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à (fl. 82), bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 2437 Nr: 1740-85.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE FL. 148, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726589 Nr: 7515-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA DIAS E CIA LTDA, EDUARDO DOS 

SANTOS DIAS, ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

cartas de intimação devolvidas, (fl. 129/131), bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737979 Nr: 687-97.2014.811.0003

 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: REJANE BISOGNIN ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BOTELHO, VANGARDA MT LOGISTICA 

DE TRASNPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, 

ROSIENE ALVES DE LIMA - OAB:18124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIÃO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT - OAB:14.246-MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO 

- OAB:OAB/MT9793, MILENA DE BARROS SILVA - OAB:15.050-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vista ao advogado do 

requerente, solicitado a (fls. 167), para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755158 Nr: 10385-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SIQUEIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 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.71/ 72), 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.: 334620 Nr: 3926-61.2004.811.0003

 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: OSMAR RODRIGUES DA FONSECA, YURI ODAIR 

GONÇALVES DA FONSECA, DEOCLIDES GONCALVES, OSMAR 

RODRIGUES DA FONSECA, ROSA FIGUEIRA COELHO, BRUNA RENATA 

GONÇALVES, DEOCLIDES GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIA DANIELE BARBOSA - 

OAB:OAB-MG 84.514, JOSÉ WALTER DE QUEIROZ MACHADO - 

OAB:19.094

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006244-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006244-09.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, vê-se que a presente ação foi direcionada a uma das Varas da 

Fazenda Pública desta Comarca, vez que consta no polo passivo da lide o 

Estado de Mato Grosso. Assim, em observância a Resolução nº 

11/2017-TP, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar os feitos envolvendo Fazenda Pública. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002037-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO JOSE ROSA (REQUERENTE)

MARISA ROCHA FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002037-98.2017.8.11.0003 Vistos etc. ALCINDO 

JOSÉ ROSA, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de ESPÓLIO DE ILDON 

MAXIMIANO PERES REPRESENTADO POR EDUARDO PERES DA SILVA, 

também qualificados no processo. Na decorrer do processo as partes 

noticiam a realização de acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção (Id. 11003814). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, adjudicando o imóvel descrito na inicial em favor 

da requerente, valendo esta decisão como título perante o ofício imobiliário. 

Isenta de custas face o beneficio da justiça gratuita. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitado em julgado, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003685-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MURTHA BRANDAO SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003685-16.2017.8.11.0003 Vistos etc. PAULO 

ROBERTO GOMES LUZ, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA em face de ALESSANDRA MURTHA 

BRANDÃO SANTOS, também qualificada no processo. Na decorrer do 

processo a requerida comparece aos autos e informa que as partes se 

compuseram (Id. 11875240) No Id. 12253013, o autor informa que a parte 

requerida cumpriu com as obrigações do acordo. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, 

em consonância com o parecer ministerial, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 487, inciso III, 'b', do Código 

de Processo Civil. Isento de custas ante o benefício da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo recursal, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004226-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MEIRE DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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DOLORITA DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SINERIA MELANIA DE MATOS (TESTEMUNHA)

ELCIONE SOARES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

MAURO GOMES VIEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004226-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. CLAUDINÉIA 

MEIRE DE MORAES devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de DOLORITA DE OLIVEIRA 

SOUZA, qualificada no processo. Durante audiência de justificação prévia, 

as partes se compuseram, tendo a requerida concordado em desocupar o 

imóvel no prazo de sessenta dias. O acordo foi homologado em audiência. 

Intimada a autora informou que a requerida desocupou o imóvel (Id. 

12263371). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Ex positis, julgo extinta a presente ação nos 

termos do artigo 487, inciso III, 'b', do Código de Processo Civil. Sem custas 

vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003886-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACYELIZE PEREIRA DA SILVA TORRES - ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003886-71.2018.8.11.0003 Vistos etc. GRACYELIZE 

PEREIRA DA SILVA TORRES ME já qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de 

SOMPO SEGUROS S/A, também qualificada no processo. Na decorrer do 

processo as partes noticiam a realização de acordo (Id. 13861621). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória. Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinta a presente ação nos 

termos do artigo 487, inciso III, 'b', do Código de Processo Civil. Encaminhe 

os autos a Contadoria para apuração do valor das custas remanescentes, 

que serão suportadas pela requerida conforme item “7” do acordo. Vindo 

aos autos o valor das custas intime a demandada para pagamento no 

prazo de 05 (cinco) dias. Honorários na forma pactuada. As partes 

desistem do prazo recursal. Após, encaminhe os autos com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 09 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003798-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEY FERNANDES VITORIA (AUTOR)

CLEUZA SILVA BARBOSA (AUTOR)

ISABEL CRISTINA MIRANDA VITORIA (AUTOR)

RITA DE CASSIA CORREA GOMES (AUTOR)

IRACY QUEIROZ SASAKI (AUTOR)

ILDA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003798-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. IVONEY 

FERNANDES VITORIA E OUTROS devidamente qualificados nos autos, 

ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE 

OBRIGACIONAL em face de BRADESCO SEGUROS S/A, também 

qualificado no processo. Após a distribuição da ação, o autor pleiteia pela 

desistência da ação, requerendo sua extinção (Id. 13883074). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de 

extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo 

a desistência apresentada pela 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. 

Sem custas, ante o beneficio da assistência judiciária, que ora defiro. 

Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, em face 

da angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005053-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA GARCIA CHIMENES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005053-60.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Maria Santa Garcia Chimenes Executada: Ympactus 

Comercial S.A Vistos etc. MARIA SANTA GARCIA CHIMENES, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada 

no processo. A exequente pretende obter a restituição do montante 

investido para aquisição de contas/kits da executada no valor de R$ 

2.921,25 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco 

centavos). Informa que os valores são devidos conforme o disposto na 

sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC. Juntou documentos. Citada a executada deixou decorrer o 

prazo in albis (Num. 11677194 - Pág. 1). Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. A exequente pleiteia a liquidação da sentença 

proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou a nulidade 

dos contratos firmados entre os divulgadores e a empresa executada, e 

dentre outras questões estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 
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deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p. 880/964). (...)” (grifei) É cabível a liquidação da sentença 

proferida em Ação Civil Pública para comprovação do vínculo contratual 

existente entre as partes, bem como para apuração dos valores 

eventualmente devidos, nos termos da condenação imposta à parte 

devedora. Para apuração de tais valores em sede de liquidação de 

sentença, deverão ser observadas as regras de distribuição do ônus 

probatório, prevista no artigo 373, I e II, do CPC, competindo a exequente 

provar os fatos constitutivos de seu direito e a executada provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da exequente. No caso 

dos autos, a executada não atendeu ao comando judicial, embora 

devidamente citada. Entretanto, a exequente comprovou o vínculo havido 

entre as partes demonstrando que seu ingresso na rede “telexfree” se 

deu em 27.05.2013. A exequente comprovou por meio de boleto bancário 

e do comprovante de pagamento constantes no Num. 9183779 - Pág. 1 e 

Num. 9486919 - Pág. 3, que aderiu ao negócio da empresa executada, 

adquirindo em 27.05.2013 - 01 conta no valor de R$ 2.921,25 (dois mil, 

novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). Ainda, a credora 

demonstrou que não recebeu qualquer valor a título de bonificação, 

conforme percebe-se pela juntada dos extratos bancários dos Num. 

9486873 - Pág. 1 e Num. 9486919 - Pág. 1/8. Assim, ante a inércia da 

devedora e, em razão da veracidade dos dados constantes nos extratos 

Num. 9486873 - Pág. 1 e Num. 9486919 - Pág. 1/8, corroborado pelo 

documento juntado no Num. 9183779 - Pág. 1 e Num. 9486919 - Pág. 3, a 

exequente faz jus ao reembolso do valor investido para ingresso na rede 

telexfree. Ex positis, julgo procedente o pedido de liquidação de título 

judicial para declarar que Maria Santa Garcia Chimenes celebrou negócio 

jurídico com Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) e que, por isso, está 

abrangida pelos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o e. TJAC. Condeno a 

executada no reembolso do valor investido de R$ 2.921,25 (dois mil, 

novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). As atualizações 

deverão ser realizadas com base no disposto nos itens B.5, B.6 e B.7 da 

sentença exequenda, ou seja, a correção monetária pelo INPC incidirá a 

partir da data do pagamento e, os juros legais de 1% desde o dia 

29.07.2013 (item B.7 – data da citação efetivada na ação coletiva do 

TJAC). Condeno, ainda a devedora ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 

(hum mil reais) nos termos do artigo 85, §§1º e 8º do CPC. Transitada em 

julgado, remeta os autos a contadoria judicial para apuração do valor, 

intimando a devedora para recolhimento em 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis. 

Cumprida a determinação, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001685-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DOS SANTOS ARRAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001685-77.2016.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde 

e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso Requerida: Valéria 

dos Santos Arrais Vistos etc. Cooperativa de Crédito dos Médicos, 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato 

Grosso, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO contra Valéria dos Santos Arrais, também qualificada no 

processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as partes, 

com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou 

entrega do bem. O autor diz que a ré tornou-se inadimplente e foi 

constituída em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida 

no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que a devedora deixou de quitar as parcelas pactuadas 

e, em face da inadimplência, requer a apreensão do bem, liminarmente. Ao 

final requer a posse definitiva do veículo. Juntou documentos. Deferida a 

liminar, a medida foi devidamente cumprida (Num. 11878324). Citada, a ré 

não apresentou contestação (Num. 14105070). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II do CPC. Além 

da revelia da demandada, a prova trazida aos autos é suficiente para o 

desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na inicial verifica-se 

que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi dado em alienação 

fiduciária, a favor da requerida, em contrato firmado entre as partes (Num. 

1597273 - Pág. 1/17). Ressalta-se, também, que a devedora é inadimplente 

e, devidamente citada, não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, 

aliada à prova produzida pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos 

fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial, por estar amparada 

em legislação específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo 

procedente o pedido formulado na exordial. Torno definitiva a medida 

liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na inicial. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Deixo de determinar a baixa 

da restrição vez que não houve inserção nos autos. O pedido constante 

no Id. 14082309 deverá ser formulado em ação própria, motivo pelo qual 

deixo de apreciá-lo. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009735-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FRANCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009735-58.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Omni S.A – Crédito, Financiamento e Investimento Requerido: 

Ricardo Franck Vistos etc. OMNI S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO em face de RICARDO FRANCK, também 

qualificado no processo. No curso do processo o requerente pugnou pela 

extinção do feito, tendo em vista que as partes se compuseram 

extrajudicialmente, comprovando que já houve a devolução do veículo 

apreendido (ID. 13171685 e 13171686). Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já 

recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve apresentação de defesa. Proceda 

baixa da restrição junto ao Sistema Renajud (placa QBR8161). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008703-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008703-18.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda Requerido: Samuel 

Alves da Silva Vistos etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI 

LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 
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BUSCA E APREENSÃO em face de SAMUEL ALVES DA SILVA, também 

qualificado no processo. O requerente informa que houve a liquidação 

extrajudicial do débito e pugnou pela desistência do feito (Id. 13351778). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, vez que 

a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação da 

parte contrária. Revogo a liminar concedida e determino a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud (placa OAV5601). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000452-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA MACANHAN MODESTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000452-11.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: BV Financeira S.A CFI Requerida: Valéria Macanhan Modesto 

Vistos etc. BV FINANCEIRA S.A CFI, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de VALÉRIA 

MACANHAN MODESTO, também qualificada no processo. No curso do 

processo o credor informa que as partes entabularam acordo e requer 

sua homologação e a consequente extinção do feito (Num. 10028795). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas 

processuais já recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Deixo de determinar a baixa da restrição vez que na houve inserção. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005621-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADECRACIR DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JB CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMELI SCHIAVON OAB - MT0011621A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005621-76.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – Ante a 

anuência da requerida (Num. 12855368 - Pág. 1), homologo a desistência 

apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil em relação a JB 

Construções Elétricas Ltda. Tendo em vista que houve apresentação de 

defesa, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em 

favor da patrona da demandada, no importe de 03% (três por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 338, parágrafo único do CPC. 

Entretanto, suspendo a cobrança vez que o demandante é benefício da 

Justiça Gratuita concedida nos autos. 2.0 – Nos termos do artigo 388, do 

CPC, recebo o aditamento da inicial e determino a inclusão de AGUINALDO 

MORAIS DE SOUZA, no polo passivo da lide, qualificado no Id. Num. 

11796220 - Pág. 2. Proceda a Sra. Gestora as alterações necessários no 

Sistema PJE e após, cite o demandado nos termos da decisão do Num. 

9417726 - Pág. 1. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004967-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004967-55.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Caixa Consórcios S.A Administradora de Consórcios 

Requerido: Lucas Henrique Monteiro Alves Vistos etc. CAIXA 

CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em 

face de LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES, também qualificado no 

processo. O requerente pugnou pela desistência do feito, vez que as 

partes se compuseram extrajudicialmente (Id. 14540582). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, 

não necessitando da anuência da parte contrária, vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação da 

parte contrária. Revogo a liminar concedida e determino a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud (placa FIH2736). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007459-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007459-54.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Laura Ferreira dos Anjos Executados: Ympactus 

Comercial S.A Vistos etc. LAURA FERREIRA DOS ANJOS, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada 

no processo. A exequente ingressou com a presente ação, pleiteando a 

restituição do valor investido para aquisição de contas/kits da executada, 

ante o disposto na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Juntou documentos. Intimada para 

emendar a inicial, no tocante à juntada dos boletos de aquisição das 

contas/kits e seus respectivos comprovantes de pagamento, bem como os 

extratos bancários para demonstrar se houve ou não recebimento de 

valores pela executada, a credora não cumpriu o comando judicial, 

quedando-se inerte (Id. 11834473). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A exequente pleiteia a liquidação da sentença 

proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que inclusive a 

executada apresente os documentos que comprovam a relação jurídica 

entre as partes. A sentença proferida na Ação Civil Pública nª 

0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos firmados 

entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 
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consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser processado nos 

termos do artigo 509, do CPC, que dispõe: “Art. 509 – Quando a sentença 

condenar ao pagamento da quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:” Portanto, com base 

no artigo supra e nos termos da r. sentença exequenda, faz-se 

necessário a prova da existência de vínculo entre as partes, mediante a 

comprovação da aquisição das contas/kits da empresa executada, vez 

que algumas dessas contas eram adquiridas por crédito de terceiros (que 

deverão demandar ação própria), sem que houvesse 

desembolso/investimento de valores em favor da ré. No caso dos autos, a 

credora não indicou qual o valor que pretende ver ressarcido, tampouco 

comprovou a existência de vínculo entre as partes, seja pela juntada dos 

comprovantes de aquisição das contas/kits ou qualquer outro documento 

que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a empresa 

executada, mesmo após ser-lhe oportunizada a emenda a inicial para tal 

finalidade (Id. 10149519). Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I, do 

Código de Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso e. TJMT, 

disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso semelhante ao dos 

autos. Veja: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 

CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” Outros Tribunais possuem o 

mesmo entendimento. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS 

DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE 

FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO 

AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I 

DO ARTIGO 373DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, AC 03003492220168240002, Quinta 

Câmara de Direito Civil, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 

04.07.2017)”. Desse modo, sendo outorgado prazo para emendar a inicial 

e diante da inércia da credora que não o fez no prazo estabelecido, 

deixando que apresentar os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação, esta deve suportar o ônus do não 

cumprimento do ato processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 

330, IV), e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

amparo no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-la ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005371-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON MACHADO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005371-43.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Everton Machado de Lima Executada: Ympactus 

Comercial S.A Vistos etc. EVERTON MACHADO DE LIMA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada 

no processo. O exequente ingressou com a presente ação, pleiteando a 

restituição do valor investido para aquisição de contas/kits da executada, 

no importe total de R$ 22.933,44 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e 

três reais e quarenta e quatro centavos), ante o disposto na sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Juntou documentos. Intimado para emendar a inicial, no tocante à juntada 

dos boletos de aquisição das contas/kits e seus respectivos 

comprovantes de pagamento, bem como os extratos bancários para 

demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela executada, o 

credor não cumpriu o comando judicial, quedando-se inerte (Id. 11666558). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O 

exequente pleiteia a liquidação da sentença proferida na ACP nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, com base no artigo 523, do CPC. A sentença 

proferida na Ação Civil Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a 

nulidade dos contratos firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e 

dentre outras questões estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 
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devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p. 880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é 

ilíquida, sendo necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum 

devido a cada divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser 

processado nos termos do artigo 509, do CPC, que dispõe: “Art. 509 – 

Quando a sentença condenar ao pagamento da quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

Portanto, com base no artigo supra e nos termos da r. sentença 

exequenda, faz-se necessário a prova da existência de vínculo entre as 

partes, mediante a comprovação da aquisição das contas/kits da empresa 

executada, vez que algumas dessas contas eram adquiridas por crédito 

de terceiros (que deverão demandar ação própria), sem que houvesse 

desembolso/investimento de valores em favor da ré. No caso dos autos, o 

credor não comprovou a existência de vínculo entre as partes, seja pela 

juntada dos comprovantes de aquisição das contas/kits ou qualquer outro 

documento que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a 

empresa executada, mesmo após ser-lhe oportunizada a emenda a inicial 

para tal finalidade (Id. 11666558). Ademais, os documentos juntados nos 

Num. 9296146 e 9296151, não corroboram a existência de crédito a ser 

ressarcido pelos devedores, pois não indicam a forma da aquisição das 

contas/kits e tampouco o seu valor. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, 

I, do Código de Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso e. TJMT, 

disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso semelhante ao dos 

autos. Veja: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 

CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” Outros Tribunais possuem o 

mesmo entendimento. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS 

DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE 

FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO 

AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I 

DO ARTIGO 373DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, AC 03003492220168240002, Quinta 

Câmara de Direito Civil, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 

04.07.2017)”. Desse modo, sendo outorgado prazo para emendar a inicial 

e diante da inércia do credor que não o fez no prazo estabelecido, 

deixando que apresentar os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação, este deve suportar o ônus do não 

cumprimento do ato processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 

330, IV), e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

amparo no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005376-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA BENKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005376-65.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Elida Benka Executada: Ympactus Comercial S. 

Vistos etc. ELIDA BENKA, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL S.A, também qualificada no processo. A exequente ingressou 

com a presente ação, pleiteando a restituição do valor investido para 

aquisição de contas/kits da executada, no importe total R$ 3.063,75 (três 

mil, sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), ante o disposto na 

sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC. Juntou documentos. Intimada para emendar a inicial, no 

tocante à juntada dos boletos de aquisição das contas/kits e seus 

respectivos comprovantes de pagamento, bem como os extratos 

bancários para demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela 

executada, a credora não cumpriu o comando judicial quedando-se inerte 

(Id. 11687637). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A exequente pleiteia a liquidação da sentença proferida na ACP 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 
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contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser processado nos 

termos do artigo 509, do CPC, que dispõe: “Art. 509 – Quando a sentença 

condenar ao pagamento da quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: Portanto, com base 

no artigo supra e nos termos da r. sentença exequenda, faz-se 

necessário a prova da existência de vínculo entre as partes, mediante a 

comprovação da aquisição das contas/kits da empresa executada, vez 

que algumas dessas contas eram adquiridas por crédito de terceiros (que 

deverão demandar ação própria), sem que houvesse 

desembolso/investimento de valores em favor da ré. No caso dos autos, a 

credora não comprovou a existência de vínculo entre as partes, seja pela 

juntada dos comprovantes de aquisição das contas/kits ou qualquer outro 

documento que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a 

empresa executada, mesmo após ser-lhe oportunizada a emenda a inicial 

para tal finalidade (Id. 9363914). Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I, 

do Código de Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso e. TJMT, 

disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso semelhante ao dos 

autos. Veja: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 

CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” Outros Tribunais possuem o 

mesmo entendimento. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS 

DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE 

FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO 

AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I 

DO ARTIGO 373DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, AC 03003492220168240002, Quinta 

Câmara de Direito Civil, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 

04.07.2017)”. Desse modo, sendo outorgado prazo para emendar a inicial 

e diante da inércia da credora que não o fez no prazo estabelecido, 

deixando que apresentar os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação, esta deve suportar o ônus do não 

cumprimento do ato processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 

330, IV), e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

amparo no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-la ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003615-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALI KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORVIC DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE CEREAIS LTDA - ME 

(RÉU)

VICTOR ELIAS DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003615-33.2016.8.11.0003. Ação de Despejo c/c Cobrança 

de Aluguéis e encargos com Pedido de Antecipação de Tutela Requerente: 

Ali Khalil Zaher Requeridos: Corvic Distribuição e Comercialização de 

Cereais Ltda e Victor Elias da Costa Vistos etc. ALI KHALIL ZAHER, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA 

DE ALUGUÉIS E ENCARGOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

contra CORVIC DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CEREAIS LTDA e 

VICTOR ELIAS DA COSTA, também qualificados nos autos, aduzindo ter 

firmado com o requerido um contrato de locação do imóvel descrito no 

contrato do Num. 3057018. Sustenta que os requeridos não efetuaram o 

pagamento das taxas de condomínio desde junho de 2015 e tampouco 

liquidaram o valor devido a título de IPTU. Pede a rescisão do contrato, com 

a desocupação do imóvel e a condenação dos réus nos encargos em 

atraso. Juntou documentos. O pedido de antecipação de tutela foi 

deferido, mediante a prestação da caução (Num. 4316606). O autor 

informou que os requeridos desocuparam o imóvel, objeto da lide, 

pugnando pelo levantamento da caução prestada nos autos (Num. 

5014479). Citados, os demandados não apresentaram defesa (Num. 

13068403). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que 

os requeridos não apresentaram defesa, embora citados, razão pela qual 

decreto sua revelia. Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é 

ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, formando-se então 

a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pela autora e 

não impugnados pela ré. Daí a presunção, que decorre da revelia, de 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no 

impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar 

a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e 

jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade. 

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], 

verbis: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, 

certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, 

podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não 

exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do 

Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é 

importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao 

juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo 

reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor 

continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo 

concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 

do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito 

da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida 

pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz 

entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. 

(...)”. Ainda: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. 

NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há 

falar em inversão dos efeitos da revelia, na medida em que o acórdão 

proferido na origem consignou que os fundamentos da decisão não 

estariam embasados em argumentos que deveriam ter sido levantados em 

sede de defesa, mas sim nos documentos juntados aos autos. 2. Como é 

cediço, "a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos 

narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas 

dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do 

pedido" (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 

19.06.2015)”. É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o 

Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, 

examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos 

alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor. Na 

ação de despejo por falta de pagamento, o locatário poderá evitar a 

rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização 

para o pagamento do débito atualizado, independente de cálculo e 

mediante depósito judicial. A legislação do inquilinato adotou, ainda que de 

forma implícita, posição de que o locatário, questionando parte do débito, 

deverá depositar a parte incontroversa. É o que se infere dos incisos III e 

IV do art. 62 da Lei nº 8.245/91, ao permitir ao locatário a complementação 

do depósito e, ao locador, o levantamento da quantia (incontroversa) 

depositada. Outrossim, observa-se dos autos que os demandados, 

embora ciente da alegação do atraso no pagamento das taxas, não 

efetuaram o pagamento, nem questionaram o valor alegado. Nestas 

circunstâncias, os interesses do requerente merecem ser tutelados, 

porquanto desincumbiu, satisfatoriamente do ônus probatório, na medida 

que consoantes documentos apresentados, evidenciou-se a relação 

locatícia. A prova da mora vem consubstanciada na alegação de que os 

requeridos, desde o mês de junho de 2015, não efetuam o pagamento dos 

encargos (taxas de condomínio e IPTU); alegação esta que, em nenhum 

momento, foi negada pelos réus, sendo elevada a condição de verdade 

processual, ex vi do disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida pelo autor e a 

desocupação voluntária do imóvel, restou demonstrada a veracidade dos 

fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Deixo de decreto o 

despejo dos réus ante a desocupação voluntária do imóvel. Condeno os 

demandados ao pagamento dos acessórios - taxas de condomínio e IPTU’s 

em atraso, descritos no Num. 3057123 - Pág. 1/2, sobre os quais incidirão 

juros não capitalizados, em percentual de 1% ao mês, e correção 

monetária pelo INPC, ambos incidentes na data em que se tornaram 

exigíveis. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da dívida, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º 

do CPC. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Manual de Direito 

Processual Civil, Volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016.

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1001406-23.2018.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR: VERGILIO JOSE TERNES FILHO, MARISA 

XAVIER DA SILVA TERNES

PARTE RÉ: RÉU: ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E 

FUNDACOES LTDA - ME

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 100.000,00

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 da empresa Tropical 

Empreendimentos e Construções S/A, no ano de 1989 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. Requer 

seja decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com 

conseqüente mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel urbano medindo 

184,7m2, situado na Rua Rio Grande do Sul,2204 caracterizada como lote 

2A da quadra nº42-A, do loteamento denominado Jardim Belo Horizonte , 

tudo conforme consta na matrícula nº 99215 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 

estilo." Eu, Claucia Aparecida Polga - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,9 de agosto de 2018

Thais Muti de OLiveira

Gestora Judiciária

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003693-27.2016.8.11.0003. 

AUTOR: WILLIAM MARTINS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Face o teor 

da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de valores para o 

cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do 

CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo, vez que o 

autor não se opôs ao pagamento pelo réu e não requereu prosseguimento 

do feito. Havendo valores a ser levantados, após as providências do 

Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará, observando a conta 

bancária indicada nos autos. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos 

sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 24 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003563-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NUNES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEONOR JORGE PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

ALBERTINO RODRIGUES DA SILVA (CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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(CUSTOS LEGIS)

EURICO SOARES PEREIRA (CONFINANTES)

DALVA VASCONCELOS DA SILVA (CONFINANTES)

SUZETE CANDIDA HAEFFNER (CONFINANTES)

Messias Ferreira dos Santos (CONFINANTES)

CLENIO GENTIL MARTINS HAEFFNER (CONFINANTES)

MARIA EUNICE DA SILVA (CONFINANTES)

Darci Sodré Pereira (CONFINANTES)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução das correspondências encaminhada para 

citação dos confinantes Albertino e Dalva, com a informação da ECT de 

que os destinatários "endereço insuficiente" e "não existe o nº".

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001698-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIO MANOEL MOREIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005916-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005916-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR: THIAGO SILVA LEITE RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos e 

examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06 de setembro 

de 2018 às 08:30 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 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto 

que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. II – Da tutela TIAGO 

SILVA LEITE ingressou com ação de obrigação de fazer c.c reparação de 

danos e pedido de antecipação de tutela em desfavor de IUNI 

EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO LTDA, 

objetivando, inclusive em sede de antecipação de tutela, seja determinado 

o fornecimento de seu certificado de conclusão de Pós-Graduação em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, uma vez que concluiu o curso e, 

ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. A inicial veio acompanhada dos documentos pessoais, 

Declaração de Hipossuficiência, Histórico de Graduação, Declaração de 

Conclusão da Pós-Graduação assinada pelo Coordenador, bem como os 

requerimentos para emissão do certificado. É o que merece relato. No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – NÃO 

CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.O deferimento da tutela 

provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do 

direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, 

do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo pode causar. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018) Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a presença de documentos que 

comprovam a conclusão da Pós-Graduação aludida na exordial, bem 

como, a demora injustificada na expedição do certificado, conforme 

documentação acostada de ID. 14443326 e 14443331. De igual modo, o 

perigo de dano restou demonstrado à medida que a falta do certificado 

pode implicar em prejuízos na carreira do autor. Acerca da possibilidade 

de entrega de certificado em sede de antecipação de tutela, segue a 

orientação jurisprudencial: Ementa: Apelação cível. Ação de obrigação de 

fazer cumulada com indenização dos lucros cessantes e dano moral. 

Demora na entrega do certificado de conclusão de curso de 

pós-graudação latu sensu em direito administrativo. Questão preliminar de 

ilegitimidade passiva. Antecipação da tutela deferida para a entrega. 

Sentença condenatória dos lucros cessantes. Dano moral. Honorários 

advocatícios. Circunstâncias. Supera-se a questão preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois a universidade possui a função de administrar o 

curso, bem como se responsabiliza pelas obrigações referentes aos 

alunos, como a emissão de certificado de conclusão. A multa diária 

arbitrada ao descumprimento quanto à entrega do certificado está limitada 

em dez dias, do que resulta inexistir demasia no arbitramento, o que se 

reafirma. As circunstâncias reconstituídas, de que o certificado do curso 

de pós-graduação latu senso foi entregue com atraso e com erros, do que 

resultou ter o demandante deixado de receber aumento em seu salário, 

como servidor público federal, justificam a parcial procedência da ação 

para a condenação da universidade demandada ao pagamento da 

indenização dos danos materiais, a título de lucros cessantes. Quanto ao 

dano moral, deixa de se presumir do simples inadimplemento contratual, a 

indenização dos lucros cessantes é suficiente para a reparação 

pretendida. Os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com 

as circunstâncias e os critérios legais. Apelações desprovidas. (Apelação 

Cível Nº 70074954843, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 11/10/2017) Consigno, 

outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos à 

instituição requerida, uma vez que o próprio Coordenador do Curso de 

Pós-Graduação, declarou que o referido certificado encontrava-se em 

expedição ( ID. 14443326), nem prejudicará o prosseguimento normal do 

litígio, e o mesmo não se pode dizer em relação ao requerente, caso seja 

indeferida a medida. À propósito: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 
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PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. DEMORA NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. RETARDO NÃO JUSTIFICADO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. 

Afigura-se viável o conhecimento do recurso, quando, da leitura da peça 

recursal, extraem-se suficientemente os pontos de inconformidade da 

parte e o pedido de reforma da sentença, os quais estão presentes na 

hipótese em liça. Preliminar repelida. MÉRITO. Pelo panorama fático 

delineado nos autos, verifica-se que houve, sim, excessiva morosidade na 

expedição do diploma de conclusão da especialização cursada pela parte 

autora, pelo decurso de quase nove meses até a disponibilização do 

documento à requerente, o que configura falha na prestação dos 

serviços. DANOS MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. Os fatos 

delineados nos autos sequer se aproximam de preencher os contornos 

necessários para a responsabilização da ré com base na teoria da perda 

de uma chance. Isso porque não se repara a simples esperança subjetiva 

ou a mera expectativa de, futuramente, vir a exercer o cargo de 

supervisora de educação, senão apenas uma chance real, séria e 

palpável da obtenção dessa situação favorável. Sucede que, mesmo se 

tivesse participado do certame com grau de aprovação, não haveria 

qualquer garantia de que, de fato, seria nomeada e empossada no cargo 

almejado, para fins de percepção do respectivo ordenado mensal, 

tratando-se de mera expectativa de nomeação a ser realizada conforme a 

necessidade de serviço, resultado esse também condicionado ao 

interesse da Administração Pública, não havendo falar em indenização 

pela perda de uma chance na hipótese dos autos. DANOS MORAIS. A 

despeito da rejeição do pedido de reparação do dano material, a 

desclassificação do certame por falta do diploma de conclusão do curso 

pode ser valorada para a indenização dos danos morais, haja vista a 

inegável frustração dos objetivos profissionais, que sequer pôde 

concorrer às vagas disponibilizadas na seleção pública. É de se frisar que 

a requerente investiu dinheiro e horas de estudo na melhoria da sua 

qualificação profissional justamente com a intenção de colher, 

futuramente, os frutos de sua dedicação, como se vê pela tentativa de 

participação do certame anunciado, sem, todavia, contar com qualquer 

chance de êxito, por não possuir o diploma do curso de especialização 

(título indispensável para a classificação, conforme previsto em edital). 

Nesse contexto, o retardo na entrega do diploma à autora ocasionou 

transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor do dia a dia, 

produzindo as sensações de estresse, decepção e desgosto e ensejando 

o direito à reparação dos danos morais causados. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Considerando as nuances do caso concreto, fixa-se o 

valor da reparação em R$ 8.800,00 (equivalente a dez salários adequada 

a prover justa reparação à requerente, além de representar adequada 

punição à instituição de ensino desidiosa. Correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do julgamento e juros de mora de 1% ao mês incidentes 

desde a citação. PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO PROVIDA EM 

PARTE. (Apelação Cível Nº 70066497397, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Julgado em 28/07/2016) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para que a requerida providencie o certificado de conclusão do 

curso de Pós-Graduação do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003339-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA (EXECUTADO)

MARLI CECILIA LANGE (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário 

estava ausente.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005520-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA WATANABE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em diligencia fiquei 

impossibilitado de proceder com a Citação e demais atos face não 

localizá-la pessoalmente nas diligencias ali efetuadas, sendo nesta última 

em contato com a Sr. Antonia ( vizinha em frente) informando que a 

Citanda a mais de quarenta dias não aparece no imóvel . ... 

RONDONÓPOLIS/MT, 9 de agosto de 2018. NEIRIVALDO DOS SANTOS 

PEREIRA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS 

E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005557-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO CAMPO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005557-32.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MOTO CAMPO LTDA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Face o teor da certidão retro, 

redesigno a audiência para o dia 12 de Setembro de 2018, às 08:30 horas. 

Registro que não foi designada data mais breve para que a serventia 

tenha tempo hábil para o cumprimento de todos os atos necessários à 

realização do ato. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. RONDONÓPOLIS, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005159-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005159-85.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIELEN MOREIRA DOURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/2043296-9, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas (anomalia no 

medidor). 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$963,78, com vencimento em 30/06/2018. 

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 
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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$963,78 referentes a consumo de kwh recuperado, 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 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$963,78, 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$963,78 com 

vencimento em 30/06/2018. 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 05 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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009110-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MORAIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006329-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN LOPES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006257-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006257-08.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ANTONIO PAIM RÉU: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA 

- ME Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

10 de setembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova do 

protesto e o questionamento da dívida, mediante a propositura da presente 

demanda. Ressalto que, conforme jurisprudência, se a parte autora, de 

forma firme e coerente, questionar a existência da dívida, é possível a 

suspensão do protesto ou exclusão de inscrição em órgão de proteção ao 

crédito em seu nome liminarmente. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – 

EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Esta Corte tem decidido, 

reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento 

de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos 

efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida 

Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) 

(AI – 1010090-77.2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018) De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação a parte autora, uma vez que se 

a restrição for mantida poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal 

das suas atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à parte requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pretendida, determinando tão somente 

a suspensão dos efeitos do protesto indicado na peça inicial. Oficie-se o 

Cartório do 4º Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Comarca 

de Rondonópolis/MT para que adote as providências necessárias ao 

cumprimento desta decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Intime-se, ainda, a parte autora para que junte cópia legível dos 

documentos de Id. 14609876, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005023-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. DO N. ROSA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006249-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DIAS FRANCO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ F. ESTEVÃO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006249-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ROBSON DIAS FRANCO RÉU: JOSÉ F. ESTEVÃO Vistos e 

Examinados. Intime-se a parte autora para, no prazo legal, trazer ao feito 

documento comprobatório da negativação. Após, conclusos para análise 

do pedido liminar. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002995-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002995-50.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Mantenho a decisão proferida 

anteriormente pelos seus próprios fundamentos. Proceda-se à 

redistribuição do feito imediatamente. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-12.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003004-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Mantenho a decisão proferida 

anteriormente pelos seus próprios fundamentos. Proceda-se à 

redistribuição do feito imediatamente. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004791-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO REZENDE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004791-47.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP EXECUTADO: 

VAGNO REZENDE ALVES Vistos e Examinados. Certifique-se se decorreu 

o prazo para o pagamento voluntário da obrigação. Após, conclusos para 

análise do pedido de penhora online. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006252-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA PANIAGO DE MIRANDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSE GONÇALVES SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006252-83.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE BATISTA PANIAGO DE MIRANDA RÉU: GESSE 

GONÇALVES SANTOS Vistos e Examinados. Intime-se a parte autora 

para, no prazo legal, trazer ao feito documento comprobatório da 

negativação. Após, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006346-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TEIXEIRA DA CRUZ (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006346-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARILENE TEIXEIRA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98, 

do Código de Processo Civil. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006349-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALLES JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006349-83.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROGERIO SALLES JESUS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos e examinados. Cuida-se de 

petição inicial de Liquidação de Sentença. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1050/60. No presente 

caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. 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. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Registro 

ainda que, de acordo com o Ofício Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, 

encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os 

magistrados do Estado, o Núcleo ainda apresenta necessidade de 

adaptação das rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes, tendo apresentado várias proposições e solicitações que ainda 

estão em tramitação. Esclareço que, consta dos termos do PROVIMENTO 

N. 9/2016-CM que “a Central de Conciliação e Mediação da Capital e os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das 

demais comarcas do Estado de Mato Grosso não possuem estrutura física 

e de pessoal suficiente para atender a toda essa nova demanda”. E, 

embora referido provimento autorize que, não havendo conciliador 

disponível, poderá o próprio magistrado realizar a audiência e reagendar 

outra data para a realização do ato, caso o tempo seja insuficiente, 

obedecendo o limite temporal de 02 (dois) meses (art. 1º, III), é 

incontestável que, diante da situação apresentada, inegavelmente a 
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realização da mediação neste momento só causaria entraves ao 

andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus advogados, 

conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem sobre o 

requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001995-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO SIMAO OAB - TO3383 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente, para se manifestar sobre o 

decurso do prazo de intimação do executado, sem manifestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003699-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003699-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - 

ME Vistos e examinados. Considerando o teor da ata de audiência, onde 

consignada a ausência de ambas as partes, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo legal, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que entender 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009950-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DOS. S. PINTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009950-34.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUI REIS DA SILVA REQUERIDO: E. DOS. S. PINTO - ME 

Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte 

requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, 

inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a simples 

afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005020-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

LINDA VERONA BENEDETTI DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005020-70.2017.8.11.0003. 

AUTOR: EDUARDO ALVES SILVA RÉU: TIAGO RAMPELOTO DE MORAES, 

LINDA VERONA BENEDETTI DE MORAES Vistos e examinados. 

Considerando que já foram designadas duas audiências de conciliação, 

que não se realizaram porque os requeridos não foram encontrados para 

serem citados, deixo de designar novo ato, determinando a intimação da 

parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003066-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

FUGINI ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003066-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: FUGINI ALIMENTOS LTDA, 

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Prossiga-se no 

cumprimento da decisão retro proferida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797255 Nr: 13214-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708591 Nr: 3454-79.2012.811.0003

 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): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO, JOSÉ 

VERISSIMO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do requerente não 

estava cadastrado aos autos e, portanto a intimação não foi 

disponibilizada para o mesmo, refaço, nesta data a intimação:"Nos termos 
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da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a parte exequente 

a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao feito, SOB PENA 

de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com fundamento no 

art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 782637 Nr: 7265-42.2015.811.0003

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUINO FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte requerente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 379468 Nr: 7768-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 3.515, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408057 Nr: 3742-66.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS S/C 

LTDA CIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O, MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799687 Nr: 14261-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 336971 Nr: 5360-85.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINTER TRADING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, FLÁVIO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 10.094, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 Intimação do executado para, no prazo legal, em conformidade com o 

Código de Processo Civil art.774 inciso V, que indique bens passiveis de 

penhora, sob pena de atentatório à dignidade da justiça e fixação de multa 

em 10% sobre o valor da execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 381822 Nr: 10044-82.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON SENNA SERAPHIN DO AMARAL, MARILDA 

ANDRADE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL EDITORA LTDA, EVILAZIO ALVES, SPA 

DAY USE, CAMILA CERVANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809, LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA - OAB:7.997 B

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez)dias, dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 850982 Nr: 103-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT 6848, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Intimação da parte requerente para, no prazo legal, trazer aos autos o 

instrumento de mandato, que comprove a outorga de poderes ao patrono 

que subscreve a peça vestibular, bem como a cópia de seus documentos 

pessoais, conforme cota do Ministério Público de fls.39/41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747515 Nr: 6473-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DOS REIS SALES, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAHELLA DALLABRIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 Vistos e examinados.Considerando-se que não há termo final para 

tentativa de conciliação, bem como, o interesse da parte em transigir, 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018 às 

08:30 horas.Sobre a possibilidade de composição amigável após a 

prolação da sentença, segue a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO EXIBITÓRIA. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS 

PARTES APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

ACORDO HOMOLOGADO. Tratando-se de direitos disponíveis, a lei 

confere aos litigantes plenos poderes para sobre eles transigirem, da 

forma que melhor lhes convir. , independente do pagamento de honorários. 
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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.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747667 Nr: 6538-20.2014.811.0003

 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: RAFAHELLA DALLABRIDA PRADO, IVAN DOS REIS 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS REIS SALES, RAFAHELLA 

DALLABRIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Vistos e examinados.Considerando-se que não há termo final para 

tentativa de conciliação, bem como, o interesse da parte em transigir, 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018 às 

08:30 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 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto 

que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720303 Nr: 1343-88.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Intimação do exequente para no prazo legal, se manifestar da juntada do 

oficio de fl.231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 375060 Nr: 3433-16.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA MATOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIT S SHOPP DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT, SHEILA DAL BO - OAB:MT/11951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEÃO DO CARMO - 

OAB:3571

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431615 Nr: 275-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA LOIOLA DOURADO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411684 Nr: 7795-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIANA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:OAB/MT5767, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20944/O, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813487 Nr: 718-49.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:OAB/ SP 301.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONFIRMAR a liminar deferida; DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da presente ação; e condenar a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e 

correção monetária pelo INPC desde a sentença.Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Tendo a autora decaído de parte 

mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, § único, do CPC, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.Com fulcro no 

disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua 

sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser 

executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade.Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 820128 Nr: 2999-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIDES MORAIS DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO L A DO SUL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos e examinados.

Diante da quitação integral do débito, declaro satisfeita a obrigação e, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos art. 526, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Expeça-se alvará para liberação do valor depositado nos autos, 

consoante manifestação de fls. 106.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 893730 Nr: 3037-19.2018.811.0003

 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: EVA TUR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE DE OLIVEIRA DELMONDE, JOSE 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição 

desta demanda no sistema do PJE, considerando que os autos conexos 

que tramitam na 1° Vara Cível desta comarca também encontra-se no 

sistema do Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739947 Nr: 1942-90.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERRAZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, FORD DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT17298A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:OAB/MT12129A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT15.600

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR a requerida a restituir à autora, solidariamente, o montante de 

R$53.990,00 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa reais), pago pelo 

veículo, quantia que deverá ser corrigida monetariamente, a partir do 

desembolso, acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da última citação, 

assim, como, paralelamente, determinar que a autora efetue a devolução 

do veículo as rés. Condeno, ainda, as rés, a indenizarem a autora, 

solidamente, pelos danos morais sofridos, no montante de R$8.000,00(oito 

mil reais), corrigidos a partir da presente data, acrescido de juros de 12% 

ao ano, a contar da última citação. Ressalto que a devolução do veículo 

pela autora deverá ocorrer no prazo de cinco dias, depois de efetivado o 

depósito judicial do valor acima descriminado. Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Arcará a parte requerida com o 

pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios do 

patrono da parte autora, os quais, fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

condenação, considerando o zelo profissional, o tempo de duração do 

processo, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidadesprocedendo às anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701904 Nr: 9882-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADI FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, NERY DOS SANTOS DE ASSIS 

- OAB:SP/230.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Vistos e examinados.

Anteriormente à análise do pleito de substituição da penhora, intime-se a 

parte exequente para se manifestar acerca da petição juntada às fls. 

502/526, no prazo de 05 (cinco) dias.

Findo o prazo, independentemente de manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431528 Nr: 188-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO DOMINGOS PIMENTEL E CIA LTDA, 

ANSELMO DOMINGOS PIMENTEL, MARLENE TROUVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR 

- OAB:MT/8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que a parte executada não carreou os 

autos cópia do acordo que se pretende homologar, consoante documento 

de fls. 149/154.

Dessa forma, intimem-se as partes para que proceda a juntada de minuta 

de acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo in albis, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426818 Nr: 8943-05.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA LIMA, GRUPO ZAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/O

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se à conversão do feito para cumprimento de 

sentença na capa dos autos e sistema Apolo.

Certifique-se acerca da tempestividade do pagamento realizado às fls. 

378/379, consoante disposição do art. 523 do Código de Processo Civil.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810437 Nr: 18035-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECCO VIEIRA & CIA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A

 Vistos e Examinados.

 Tendo em vista a notícia de que o executado se encontra em recuperação 

judicial (fls. 146/154), intime-se a Administradora Judicial para que se 

manifeste, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 327325 Nr: 10429-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTE COMERCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE VERDURAS RODRIGUES LTDA, 

IZAIR RODRIGUES LEITE, IZAIR RODRIGUES LEITE, JAIRO RODRIGUES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez), dar prosseguimento 

ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739103 Nr: 1403-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RIBEIRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 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.: 792144 Nr: 11164-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AYRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR GUIMARAES E GUIMARAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Anteriormente à análise do pleito de declaração de fraude à execução, 

intime-se a parte exequente para que informe o endereço do terceiro 

adquirente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada da informação, intime-se Dauto Augusto Godoi para, 

querendo, apresentar embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 792, § 4º do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 389546 Nr: 3168-77.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO JOSE GURJAO COMRECIO DE CAFÉ E 

CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON A MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, VANDERLEI GONCALVES MACHADO - OAB:SP/178.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a redistribuição 

da Carta Precatória tendo em vista o retorno da mesma conforme folhas 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724444 Nr: 5433-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746442 Nr: 5859-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPONT DO BRASIL S/A-DIVISÃO PIONEER SEMENTES, 

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730296 Nr: 10885-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

EVENTOS LTDA, JOSE FERREIRA DE MOURA, JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3.052-A, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, VINICIUS 

MANTOVANI - OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Assim, tendo em vista o saldo remanescente no valor de R$ 2.938,30 

(dois mil novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos), consoante 

cálculo apresentado pela contadoria (fls. 136/138), deferiu-se a realização 

de nova penhora online (fls. 145), entretanto, por um equívoco deste juízo, 

o extrato referente à ordem de protocolamento nº 20170006590899, no 

valor de R$ 2.251,38 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e 

oito centavos), datada de 01/12/2017, juntada às fls. 148, não foi 

colacionado aos autos.Nota-se ainda que a resposta do protocolo nº 

20160000306432 (fls. 106) foi novamente juntada às fls. 146/147, 

levando-se a crer que a segunda penhora realizada nos autos bloqueou o 

valor de R$ 5.863,62 (cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e 

sessenta e dois centavos.Dessa forma, em virtude da juntada errônea 

(fls. 146/147), proferiu-se sentença extinguindo o feito pelo pagamento, 

bem como determinando o levantamento do suposto valor bloqueado a 

maior em favor da parte executada (fls. 155/156).Todavia, em consulta ao 

protocolo nº 20170006590899, extrai-se que a ordem de bloqueio foi 

parcialmente cumprida, no valor de R$ 1.309,35 (mil trezentos e nove reais 

e trinta e cinco centavos), nos termos abaixo:Protocolo nº 
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20170006590899Data: 07/08/2018Valor: R$ 695,29 (seiscentos e noventa 

e cinco reais e vinte e nove centavos)Banco: Banco do BrasilProtocolo nº 

20170006590899Data: 07/08/2018Valor: R$ 614,06 (seiscentos e catorze 

reais e seis centavos)Banco: Banco SantanderDesse modo, intime-se a 

parte executada para, querendo, se manifestar quanto à penhora online, 

conforme extrato em anexo, no prazo legal. No mesmo prazo, intime-se a 

parte executada para que proceda ao pagamento do saldo remanescente 

devidamente atualizado até a data do depósito.Intime-se, ainda, José 

Ferreira de Moura para tomar ciência da resposta encaminhada pelo 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso/MT (fls. 

165/168).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 867877 Nr: 5900-79.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE 

QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793476 Nr: 11655-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestem sobre intimação de 

folha 193, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749026 Nr: 7267-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB:9834

 Vistos e examinados.

A presente execução foi adimplida, no valor de R$ 3.110,60 (três mil cento 

e dez reais e sessenta centavos).

Consta nos autos, valor penhorado a maior no montante de R$ 2.764,89 

(dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para que indique os dados necessários para 

expedição de alvará judicial, no valor de R$ 2.764,89 (dois mil setecentos 

e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), com os devidos 

rendimentos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais.

 Sem honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 354383 Nr: 9413-75.2005.811.0003

 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): ESPOLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, 

ESPÓLIO DE EVALDO JOAO PESERICO, MIRNA ANA REBELATTO 

PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Aguarde-se em arquivo, o cumprimento do acordo homologado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720984 Nr: 2013-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEITZKE & MONTALVÃO LTDA ME (NEITZKE & 

PIZZA LTDA - ME) C.A.S. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, NEIDIR CARLOS 

NEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 871448 Nr: 7118-45.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FERREIRA DE SOUZA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, MARCELO BATISTA - OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar face a 

juntada de certidão de crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426925 Nr: 9091-16.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, MASSA 

FALIDA DE RODOMAIS TRANSPORTES LTDA, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, BANCO DO BRASIL 

S.A, ITAVAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS., BRAZ CESCONETTO, 

LUIS AMERICO LOPES, ELZA ROSA WARMLING, TRANSPORTES SANTA 

CLARA LTDA, VALDEVINO MARÇAL DA SILVEIRA, LORENY GIOMBELLI 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível, J.M. CESCONETTO -ME, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, BANCO BRADESCO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, BANCO ITAU LEASING S/A, MUNDI LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA ME, BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - OAB:21669/O, 

ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:MT/6218, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74.420 
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OAB/MG, JEAN CARLOS NERI - OAB:OAB/PR 27.064, JOSÉ EDGARD DA 

CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE PADILHA SILVA - 

OAB:16.930 MT, ARIOSMAR NERIS - OAB:69933, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JULIANA FALCI 

MENDES - OAB:223768/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT3127A, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284, Rosane Santos da Silva - OAB:17087/O-MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 Intimação da Administradora Judicial para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a petição de fls. 4661/4690, 4694/4704, e Carta Precatória de fls. 

4713/4717.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 789700 Nr: 10121-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos e examinados.

Primeiramente, certifique-se se a execução dos honorários sucumbenciais 

é objeto do cumprimento de sentença nº 1008516-10.2017.811.0003.

Se a resposta for positiva, proceda-se a devolução do montante de R$ 

678,21 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) ao 

depositante, consoante comprovante de fls. 307.

Após, arquivem-se os autos, nos termos do despacho de fls. 309.

Em caso negativo, intime-se a parte executada para que se manifeste 

acerca da impugnação juntada às fls. 313/326, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704501 Nr: 12478-68.2011.811.0003

 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: ZILEU OSSUNA PEREIRA, FRANCISCA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALU FECHNER VICTORIO, ZILEU OSSUNA 

PEREIRA, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, 

CLOVIS ROBERTO B. DE QUEIROZ, REUBEL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 parte autora em promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte 

autora foi intimada para manifestar seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (fls. 123). Todavia, mais uma vez a autora 

quedou-se inerte (fls. 125). Deste modo, a parte foi intimada 

pessoalmente, na forma do §1º, do artigo 485 do CPC. Contudo, a carta de 

intimação retornou com a informação de que o endereço da parte autora é 

insuficiente (fls. 127). Isto posto, considerando que é dever das partes 

manter endereço atualizado nos autos (art. 77 inciso V do CPC) com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais 

baixas, arquive-se. As custas processuais deverão ser suportadas pela 

parte autora.Condeno os autores, ainda, em honorários advocatícios, na 

quantia correspondente a 15% sobre o valor da causa, devidamente 

atualizado. Ante o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita aos 

autores, as condenações em custas processuais e honorários 

advocatícios deverão permanecer suspensas, nos termos da Lei de 

Assistência Judiciária. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803975 Nr: 15895-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JERONIMO ALVES DA SILVA, ESPÓLIO DE 

JANDIRA CONCEIÇÃO DA SILVA, CELGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, observa-se que a parte executada não foi 

regularmente citada até o presente momento.

 Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte executada através dos Sistemas 

INFOJUD E BACENJUD, conforme extratos anexos.

 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.: 722533 Nr: 3544-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYELTON DE OLIVEIRA, ELIANE MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE YASSUO MATSUSHITA, CLEUZA 

GARCIA MATSUSHITA, TEREZINHA ESVANDIR RAMOS PIRES, ETEVALDO 

GIOVANNINI, DORALICE LEAO, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, ONEIDE 

ANA DE MARCO GIOVANNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, defiro a busca de 

endereço da parte executada através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E 

BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte 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.: 434589 Nr: 3255-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI SCHREIBER NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de dilação requerido em folha 126, sem 

manifestação da parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724441 Nr: 5429-05.2013.811.0003

 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, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBORGES COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do autor não estava 

cadastrado aos autos e, portanto a sentença não foi disponibilizada para o 

mesmo, refaço, nesta data a intimação: À vista do exposto, REJEITOS OS 

EMBARGOS apresentados pela curadora especial. Em consequência, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO 

MONITÓRIA, com fundamento no que dispõe nos artigos 487, I c/c 700 e 

seguintes, todos do Código de Processo Civil, e, vista de consequência 

constituir de pleno direito, como títulos executivos judiciais, o Cheque nº 

851474 acostado as fls. 20, devidamente atualizados. O valor indicado na 

inicial deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC-IBGE 

desde o ingresso do feito, aplicados juros legais de 1% ao mês desde a 

citação. Custas e honorários que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação a cargo do réu. Decorrido o prazo de recurso, certifique-se 

nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 702, § 8º, do CPC/2015. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729748 Nr: 10394-26.2013.811.0003

 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: CRISLAINE SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, CELIA DE LIMA MAGGI SCHEFFER - 

OAB:14.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Certifico que em consulta, nesta data, ao sistema do SISCONDJ, verifico a 

existência de remanescente de depósito judicial na importância de R$ 

2.937,06 que devidamente atualizado atinge hoje a cifra de R$ 3.115,01, 

tudo conforme extrato anexo. Dia disso, expedi documento para liberação 

desse valor, alvará eletrônico que recebeu o número 425709-P.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700144 Nr: 8115-38.2011.811.0003

 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: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME (CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP), DIEGO 

ROSSIGNOLO FRANCISCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, PAULO HENRIQUE MAIA MELO - OAB:BA/24.134, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, ULISSES 

MACEDO NETO - OAB:MT/13.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DAHLEM DA ROSA - 

OAB:OAB/RS 21.051, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76696/MG, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP119859

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar os dados 

bancários e CPF do beneficiário para expedição de alvará, sob pena de 

devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810437 Nr: 18035-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECCO VIEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A, 

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação do Sr. Adminsitrador Judicial Dr. João de Souza Salles Junior, 

OAB-MT 6.716 para manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753649 Nr: 9625-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, ANA EVA MELO DE SOUZA, ANTONIO VILA DE MIRA, JOSE 

GOMES DE SOUZA, ANTONIO MIGUEL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 ALCIDES DE ASSIS ingressou com a presente AÇÃO DE USUCUPIÃO em 

face de IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 A Defensoria Publica apresentou contestação por negativa geral.

 Às fls. 106 foi comunicado o óbito do autor, com pedido de habilitação dos 

herdeiros ELIMARCIA HELENA DE ASSIS, LIAMAR HELENA DE ASSIS, 

ELOANA DA SILVA ASSIS, RISLAYNE MARQUES DA CRUZ, REIDNER 

DIAS DE ASSIS e MATHEUS RIAN ASSIS DE JESUS.

 DECIDO.

 Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros do autor. Proceda-se com 

todas as alterações necessárias.

 No mais, certifique-se, a Sra. Gestora, se todas as notificações e 

intimações determinadas no despacho inicial foram devidamente 

cumpridas, bem como se foram apresentadas as devidas respostas.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIENAI MONTEIRO DA SILVA OAB - GO37845 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002846-54.2018.8.11.0003 AUTOR:  RDM 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Advogados do(a) AUTOR: ANNE 

CAROLINE ESCAME SANTOS - MT22502/O, EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - MT6209/O RÉU: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE 

GOIAS Advogado do(a) RÉU: ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - GO37845 

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 
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controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003036-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003036-17.2018.8.11.0003 AUTOR: ADRIANE DE 

OLIVEIRA SENA Advogado do(a) AUTOR: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - MT18261/O RÉU: BANCO BRADESCARD S.A 

Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002368-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MELO 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002368-46.2018.8.11.0003 AUTOR: ADRIANO MELO DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A 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, 
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objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003087-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

MILI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA OAB - PR19148 (ADVOGADO)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003087-28.2018.8.11.0003 AUTOR: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - 

MT24523/O RÉU: MILI S/A, PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Advogado 

do(a) RÉU: JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR19148 Advogados do(a) 

RÉU: SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - MT23943/O, 

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - MT22114/O DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003091-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

MILI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA OAB - PR19148 (ADVOGADO)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003091-65.2018.8.11.0003 AUTOR: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - 

MT24523/O RÉU: MILI S/A, PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Advogado 

do(a) RÉU: JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR19148 Advogados do(a) 

RÉU: SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - MT23943/O, 

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - MT22114/O DECISÃO 
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Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008159-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL HENRIQUE REIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008159-30.2017.8.11.0003 AUTOR: CLINICA 

RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA Advogado do(a) AUTOR: SHIRLEI 

MESQUITA SANDIM - MT5257-O RÉU: RAPHAEL HENRIQUE REIS 

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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003515-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIRAHY PAULINO MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003515-10.2018.8.11.0003 AUTOR: NIRAHY PAULINO 

MELO Advogado do(a) AUTOR: RENATO SAITO - MT0013392A RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) RÉU: 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 
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maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THATELY DANIELY ALVES MOREIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002374-53.2018.8.11.0003 AUTOR: THATELY DANIELY 

ALVES MOREIRA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003030-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003030-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: LORRAYNE PEREIRA Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

pelo BANCO PAN S.A em desfavor de LORRAYNE PEREIRA em relação ao 

bem descrito na inicial. A exordial não veio acompanhada do comprovante 

de constituição em mora da parte devedora. Instada a emendar a inicial, a 

parte autora deixou de promover os atos para a sua regularização. É o 

relatório. Decido. A notificação extrajudicial para constituição em mora do 

devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, de modo que a sua ausência implica no indeferimento da 

inicial. Insta consignar que a correspondência devolvida pelos correios 
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com o motivo “ausente”, “mudou-se”, “não procurado”, “recusado”, 

“endereço insuficiente”, “sem área de entrega” não é capaz de constituir o 

devedor em mora, sendo necessária a tentativa de intimação por outros 

meios. Assim, persistindo a irregularidade, mesmo depois de oportunizada 

a emenda a inicial, a extinção do feito é medida que se impõe. Neste 

sentido: 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) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – 

INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Inteligência da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 1001565-37.2016, DESA, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"SEM ÁREA DE ENTREGA" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da 

mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão 

do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não sendo mero 

requisito para concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária. 

Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível 

seu indeferimento. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

36088/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018) APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA 

POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA 

- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 

122444/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 

10/11/2017) Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, se houver. Sem 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004347-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Homologo o acordo entabulado entre as partes para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de levantamento de 

valores (R$18,15 e atualizações), defiro, observando-se o contido no 

Provimento 68/2018 CNJ. Custas divididas igualmente entre as partes, se 

houver. Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007672-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 

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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000832-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

L C DOS SANTOS CURSOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000832-97 .2018 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDIR BRAGA JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: L C DOS SANTOS 

CURSOS - ME, LUIS CARLOS DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001357-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. D. M. (REQUERENTE)

IVANO DE FREITAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALA JAMILA FERREIRA DE MENDONCA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001357-79.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

17.09.2018, às 17h, para a realização da audiência de conciliação 

atempada nos autos (ID: 14179680). 2. Intimem-se. 3. 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: 1002901-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELAINE BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEANDRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

G. B. D. O. (REPRESENTADO)

L. B. D. O. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002901-39.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos DECISÃO CEJUSC. Rondonópolis/MT, 9 de agosto de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002917-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002917-27.2016.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão designando aduiência cejusc. Rondonópolis/MT, 9 de 

agosto de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002532-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002532-45.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos certidão de designação de audiência. Rondonópolis/MT, 9 de agosto 

de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestora
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006142-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO)

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. D. (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÔES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT. VERA 

LUCIA MARIN DALFORNO, brasileira, casada, do lar , portadora do CPF nº 

778.082.401-25, e RG nº 04182780, com endereço na rua das Tamareiras 

, nº 2056, jardim Maringá II, na cidade de SINOP – MT, CEP 78.556-244 , 

com endereço eletrônico : zwick_n@hotmail.com, neste ato representado 

por seus advogados abaixo assinados, com escritório na Avenida 

Tiradentes, 1602 – Centro, onde recebem notificações e intimações, 

comparecem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência para, na 

forma do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, Lei nº 6.515/77 

e seguintes do Código de Processo Civil para propor a presente vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE 

LIMINAR em face de HÉLIO ANTÔNIO DALFORNO, brasileiro, casado, 

agricultor, devidamente inscrito no CPF sob o nº 174.162.051-15, e RG Nº 

418.275-0, residente e domiciliado na Rua José Barriga, Bairro Pindorama, 

nº 1018, apto 08, e endereço de trabalho na Fazenda Corrente, km. 95 , 

entrada enfrente ao terminal vizinho á Fazenda Modelo Bom Jesus Pedra 

Preta /MT – CEP 78.700-00, , pelas razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas. I - PRELIMINARMENTE. - Gratuidade de justiça - Inicialmente, 

afirma a requerente, sob as penas da lei, e nos exatos termos do disposto 

no artigo 4° e seu parágrafo 1° da lei 1.060/50, com a redação introduzida 

pela lei 7.510/86, que no momento, não possui condições financeiras de 

arcar com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, por ter sido expulsa do lar, 

refugiada em Sinop, desempregada, e sem receber qualquer verba do 

marido, conforme declara,(em anexo) fatos e fundamentos que lhe dá o 

direito à GRATUIDADE DE JUSTIÇA. II - DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. A 

competência é estabelecida pelo art. 53, letra “c” do CPC, ou seja, o 

domicílio do Requerido. III – DOS FATOS As partes contraíram matrimônio 

em 19 de Junho de 1982, sob o regime de comunhão de bens, conforme 

certidão de casamento expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Distrito de Vila Operária Sede desta comarca, matrícula 

número 189, fls 48, do livro I, conforme cópia em anexo. Desta união 

tiveram 2 filhas, hoje maiores de idade conforme certidão de nascimento 

em anexo. Ocorre que, a vida em comum do casal se tornou insustentável, 

ante a impossibilidade da manutenção da vida em comum. A Requerente 

sempre esteve ao lado no requerido conforme contratos de arrendamento 

(anexo), na última alteração do contrato de arrendamento passou a utilizar 

o nome da filha, desde do início do casamento a Requerente contribui 

trabalhando de forma braçal na plantação, operando máquinas e veículos, 

no plantio e colheita, na cantina cozinhando para os peões. Cuidando da 

casa e educação de sua proles. Com o passar dos anos, o Requerido 

desenvolveu um comportamento estranho, o que sempre foi veemente 

reprovado pela Requerente, o mesmo saia da fazenda pra cidade e não 

retornava, onde foi descoberto que o mesmo já mantinha um 

relacionamento com outra pessoa, que já a sustentava, expondo-se em 

redes sociais. No mês de setembro de 2017, a Requerente foi expulsa de 

seu lar, refugiando-se em Rondonópolis na casa de seu irmão, e o 

Requerido continuou a viver na propriedade arrendada na qual ambos 

trabalhavam e residiam. Por ser o divórcio um direito protestativo, 

desvinculado de qualquer prazo ou condição, dependendo apenas da 

vontade das partes, é o presente pedido, para que na forma da lei, seja 

extinto o vínculo matrimonial, deferindo o presente pedido. IV – DOS BENS 

DO CASAL Na constância do matrimônio as partes amealharam os 

seguintes bem: IV - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS: 01 - NIVELADORA 62 

DISCOS CONTROLE/ MARCA CIVEMASA/ VALOR AVALIADO EM 

R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 01 - NIVELADORA 48 DISCOS CONTROLE/ 

MARCA CIVEMASA/ VALOR AVALIADO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). 

01 - TERRACEADOR 26 DISCOS CONTROLE/ MARCA CIVEMASA/ VALOR 

AVALIADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 01 - TRATOR AGRÍCOLA, 

MODELO: 2470/4X4, FILIPADO, MARCA CASE, Nº SERIE 695530/ VALOR 

AVALIADO R$40.000,00 (QUARENTA MIL REIAS). 01 - TRATOR 

AGRÍCOLA, MODELO: 2470/4X4, FILIPADO, MARCA CASE, Nº SERIE 

695540/ VALOR AVALIADO R$40.000,00 (QUARENTA MIL REIAS). 01 - 

GPS PARA UNIPORT, MARCA AG LEADER, Nº DE SÉRIE 2016141375/ 

VALOR AVALIADO R$ 6.000,00(SEIS MIL REIAIS). 01 - PULVERIZADOR 

UNIPOT, ANO 2001, MARCA JACTO, VALOR AVALIADO R$110.000,00 

(CENTO E DE ZMIL REIAS). 01 - PLAINA TRASEIRA HIDRÁULICA, MODELO 

5000 STARPLAN, MARCA: STARA, VALOR AVALIADO R$ 12.000,00 

(DOZE MIL REIAIS). 01 - TANQUE FIBRA, 2.000 LITROS COM MOTOR E 

BOMBA D´AGUA, VALOR AVALIADO R$2.500,00 (DOIS MIL E 

QUIENHOTOS REAIS). 01 - TANQUE METAL, 10.000,00 LITROS COM 

MOTOR E BOMBA D´AGUA, VALOR AVALIADO R$8.000,00 (OITO MIL 

REAIS). 01 - NIVELADORA DE ARRASTO 36 DISCOS, MARCA CIVEMASA, 

VALOR AVALIADO R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 01 - TRATOR, 

MODELO 880/4X2, MARCA VALMET, Nº DE SÉRIE 88000704582, VALOR 

AVALIADO R$27.000,00 (VINTE SETE MIL REAIS). 01 - RODA 18.4/15-34 

C/PNEUS, MARCA VANMET 880, VALOR AVALIADO R$1.500,00 (HUM MIL 

E QUIENTOS REAIS). 01 - TANQUE 4.000 LITROS, 4 RODAS, VALOR 

AVALIADO R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REIAS). 01 - PLANTADEIRA 12 

LINHAS MODELO: 913, MARCA: SLC –JOHN DERRE, VALOR AVALIADO 

R$13.000,00 (TREZE MIL REAIS). 01 - PLANTADEIRA, MODELO: 911 COM 

10 LIMHAS, MARCA: MARCA: SLC-JOHN DERRE, VALOR AVALIADO 

R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 01 - TANQUE COMBUSTÍVEL 500 LITROS 

C/ BOMBA DE ABASTECER, VALOR AVALIADOR R$ 3.000,00 (TRÊS MIL 

REIAS). 01 - FERRAMENTAS PARA OFICINA COMPLETA (POLICORTE, 

OXIGÊNIO, COMPRESSORES E ETC...), VALOR AVALIADO R$ 5.000,00 ( 

CINCO MIL REAIS). 01 - PLATAFORMA DE MILHO MF 5650, MARCA: 

MASSEY FERGUSON, VALOR AVALIADO R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 

01 - PLATAFORMA 15 PÉS MF 5650, MARCA: MASSEY FERGUSON, 

VALOR AVALIADO R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). 01 - CAMINHÃO 

TRUCADO, MODELO: F-11000, MARCA: FORD, VALOR AVALIADO 

R$20.000 (VINTE MIL REAIS). 01 - COLHEITADEIRA, MODELO 8055, 

MARCA: NEW HOLLAND, VALOR AVALIADO R$25.000,00 (VINTE E 

CINCO MIL REIAS). 01 - TRATOR DE SEMENTE, MODELO MTS-60, DIESEL, 

VALOR AVALIADO R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). 01 - 

TRATOR DE SEMENTE ELÉTRICO, VALOR AVALIADO R$3.500,00 (TRÊS 

MIL E QUINHENTOS REAIS). 01 - PLATAFORMA 15 PÉS COLHETADEIRA 

MF 8055, MARCA: MASSEY FERGUSON, VALOR AVALIADO R$15.000,00 

(QUINZE MIL REAIS). 01 - PLATAFORMA DE MILHO MF 8055, MARCA: 

MASSEY FERGUSON, VALOR AVALIADO R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 

01 - MOTOR GERADOR DIESEL, MODELO: MDG6500CLE, MARCA: 

MOTOMIL, VALOR AVALIADO R$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS). 01 - 

PLANTADEIRA DE BATATA, VALOR AVALIADO R$450,00 

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). 01 - MAQUINA DE SOLDA, 

MODELO: PICCOLA 400, MARCA: BAMBOZZI, VALOR AVALIADO 

R$1.5000,00 (UM MIL E QUIENHENTOS REAIS). 01 - ARADO 

SUBSOLADOR, VALOR AVALIADO R$1.5000,00 (HUM MIL E 

QUIENHENTOS REAIS). 01 - ADUBADOR DE COBERTURA, MODELO: CPD, 

ANO 2002, MARCA: TATU, Nº DE SÉRIE 802/12716, VALOR AVALIADO 

R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 01 - TRITURADOR COM MOTOR 

ESTACIONÁRIO, VALOR AVALIADO R$1.5000,00 (HUM MIL E 

QUIENHENTOS REAIS). 01 - CARRETA DE 4 RODAS VALOR AVALIADO 

R$1.5000,00 (HUM MIL E QUIENHENTOS REAIS). 01 - MOTOR E BOMBA DE 

LAVAR, MARCA:JACTO, VALOR AVALIADO R$400,00 (QUATROCENTOS 

REAIS). 01 - GUINCHO TRASEIRO PARA TRATOR, VALOR AVALIADO 

R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS). 01 - MAQUINA DE SOLDA, 

MODELO:250, MARCA: IBERSOL, Nº DE SÉRIE 10/81-136, VALOR 

AVALIADO R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS). Os bens acima descritos 

somam uma valor de R$ 454.550,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil 

reais e quinhentos e cinquenta reais). V – DA PARTILHA dos BENS DO 

CASAL A Requerente, faz jus á 50% dos bens acima relacionados, que 

estão na posse e uso do divorciando e utilizando-os para a atividade 

agrícola do Requerido. O Requerido se recusa dividir os bens do casal, em 

50% (cinquenta por cento) cada divorciando, no comando do regime 

matrimonial da comunhão universal, onde os bens se comunicam. Vale 

lembrar que, além de bens que de bens que se comunicam, foram 

adquiridos pelo esforço comum dos divorciando, na constância do 

casamento, onde a Requerente além de dedicar-se ao lar, ao marido e aos 

filhos, trabalhou arduamente na atividade agrícola. Agora se encontra em 

dificuldades extremas, separada e desamparada, morando vivendo da 

caridade das filhas e de seus irmãos, com enorme dificuldade de 

inserir-se no mercado de trabalho, haja vista o período de afastamento e 
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sua idade. Considerando que o Requerido está de posse de 99% dos 

bens do casal, usufruindo-os e recebendo a seus rendimentos: resultado 

da safra de soja, milho e outros cereais na área de arrendamento, e na 

prestação de serviços com os maquinários do casal em fazendas 

vizinhas, etc.. Transformados em valores a serem partilhados, temos que: 

- Valor estimado dos bens é de R$454.550,00 (quatrocentos e cinquenta e 

quatro mil reais e quinhentos e cinquenta reais), conforme doc. Anexo. - 

Valor da renda da atividade agrícola, estimada é de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil Reais) por ano/safra. - Valor estimado dos ganhos com 

prestação de serviços dos maquinários é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

Reais) anuais. Com a dissolução da sociedade conjugal, requer-se a 

partilha dos bens e dos rendimentos, em 50% cada parte. VII - DOS 

ALIMENTOS PROVISONAIS. Consoante o que já foi dito, os alimentos, do 

ponto de vista jurídico, envolvem não apenas o alimento em si, mas 

também a condição social que o cônjuge possuía anteriormente ao 

divórcio, bem como o binômio necessidade-possibilidade, o qual sempre 

deve ser observado quando se discutir pensão alimentícia. Nesta 

perspectiva, afirma o doutrinador Beviláqua apud Cahali (2006, p. 16) que: 

“a palavra alimentos tem, em direito, uma acepção técnica, de mais larga 

extensão do que na linguagem comum pois compreende tudo o que é 

necessário à vida: sustento, habitação, roupa e tratamento de moléstias”. 

Dispõe o ordenamento jurídico pátrio, precisamente no Código Civil de 

2002, artigo 1.694, caput, quanto aos cônjuges, que estes possuem o 

direito de pedir alimentos reciprocamente, quando deles necessitarem para 

manter mesma condição social, bem como para atender às necessidades 

de sua educação. Desse modo, se após o divórcio um dos ex-cônjuges 

não puder nem tiver como se sustentar, ou quando a dissolução da vida 

matrimonial ocasionar grandes prejuízos a uma das partes, de modo a 

modificar sua condição de vida social, serão cabíveis os alimentos. Estes, 

por sua vez, podem ser requeridos tanto pelo homem quanto pela mulher. 

Isto está em conformidade com o princípio da igualdade de direitos e 

deveres entre o homem e a mulher, previsto no artigo 5º, inciso I, da 

Constituição Federal de 1988. No entanto, se a parte demandante exercer 

alguma atividade profissional, de modo que possa sustentar-se, 

dificilmente terá seu pedido deferido pelo magistrado. Conforme o exposto, 

pode-se observar tal posicionamento na seguinte jurisprudência do TJ–DF: 

48372362 – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO 

DE ALIMENTOS CÔNJUGE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. 01. A prova é 

dirigida ao juiz e compete a ele aquilatar a necessidade de sua produção 

ou não, sem que o indeferimento de uma ou outra pretensão acarrete 

cerceamento de defesa. 02. Embora a Lei Civil admita que, com o divórcio, 

qualquer um dos cônjuges possa pleitear alimentos, mostra-se 

indispensável a comprovação inequívoca da necessidade dos mesmos, 

bem como as possibilidades financeiras do obrigado. 03. Preliminar 

rejeitada. Recurso improvido. Unânime. (TJ-DF; Rec 2009.09.1.017253-9; 

Ac. 525.268; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva; DJDFTE 

12/08/2011; p. 108). Sendo assim, do ponto de vista fático, é 

perfeitamente possível o deferimento de alimentos à ex-mulher, por 

exemplo, que passou a vida conjugal inteira apenas trabalhando dentro de 

casa, ou seja, sendo “do lar” enquanto que o ex-marido era o responsável 

pelo sustento da casa, de forma que após a dissolução do casamento 

aquela não tenha como se manter. Tal prestação visaria conceder àquela, 

no mínimo, um pouco de dignidade. O valor mínimo considerando o binômio 

capacidade/ necessidade é de R$ 3.000,00 (três mil reais). DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: Necessário se faz o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida, sem a oitiva da parte adversa a fim de 

requerer o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), mensal, referente à 

pensão alimentícia. Diante dos termos do 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. O artigo 461 do Código de Processo 

Civil dispõe que: “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. 

Analisando preliminarmente o dispositivo, percebe-se que este é de 

natureza aberta, dando azo a atuação do julgador de acordo com os 

critérios e as necessidades do caso concreto. Trata-se, pois de regra que 

visa a satisfação do interesse da parte, de modo a possibilitar ao 

intérprete a garantia e acautelamento do direito colocado a seu crivo, 

corroborando os ideais de tutela célere e efetiva, direito fundamental 

previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Nelson Nery Júnior 

o Rosa Maria de Andrade Nery, em nota 13, p. 673, em seu Código de 

Processo Civil Comentado, 3. Ed., esclarecem que: "A tutela específica 

pode ser adiantada, por força do CPC 461, par.3º, desde que seja 

relevante o fundamento da demanda (fumus boni juris) e haja justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). É interessante 

notar que, para adiantamento da tutela de mérito na ação condenatória em 

obrigação de fazer ou não fazer, a lei exige menos do que a mesma 

providência na ação de conhecimento tout court (CPC 273). Ante o 

exposto, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida 

demonstrando que a Requerida tem a real necessidade de alimentos. 

Tendo em vista que a requerente não possui emprego, dificultando assim a 

sobrevivência da mesma. VIII - DO NOME DA REQUERENTE. A requerente 

voltará a usar o nome de solteira: VERA LÚCIA MARIN. IX – DOS 

REQUERIMENTOS: a) Conceder, inicialmente, GRATUIDADE DE JUSTIÇA, 

nos termos requeridos. b) Deferir liminarmente, “inaudita altera pars.”: - o 

pedido de alimentos provisionais à Requerente, nos termos do pedido. - 

designar audiência de mediação, na forma prescrita no art. 334 do CPC. c) 

determinar a citação do Réu, no endereço especificado no preâmbulo 

desta peça vestibular, para, no prazo legal, querendo, oferecer 

contestação aos pedidos ora formulados, sob pena de serem presumidos 

como verdadeiros. d) julgar procedentes os pedidos formulados na 

presente Ação de Divórcio Litigioso, e ao final, decretar: - a dissolução do 

vínculo matrimonial, e das obrigações conjugais, com o afastamento 

definitivo do lar. - a partilha de bens com 50% para cada parte, com a 

correspondente posse e demais direitos da propriedade. - o retorno do 

nome da Requerente ao nome de solteira de VERA LÚCIA MARIN. e) a 

condenação do Requerido ao ônus de sucumbência; f) A Requerente 

protesta, comprovar as alegações e fatos por todos os meios de provas 

admissíveis em direito, nomeadamente pelo depoimento pessoal do Réu, e 

oitiva de testemunhas a serem arroladas tempestivamente, bem como a 

juntada posterior de documentos, contraprova, tudo de logo requerido. 

Valor da causa R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais). 

Declaro que todos os documentos em cópias são verdadeiros. Nestes 

termos, Pede e espera deferimento. Rondonópolis, 03 de Agosto de 2018. 

ILDO ROQUE GUARESCHI NAIAMY ZWICK OAB/MT 5.417-B OAB/MT 

22.478 - O

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005899-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. A. O. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005899-43.2018.811.0003 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 15h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000122-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DE RESENDE CABRAL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GONCALVES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1000122-14.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos certidão de decisão cejusc. Rondonópolis/MT, 9 de agosto de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004806-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

MARIA INEZ MECENAS OAB - MT0005852A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1004806-16.2016.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos DECISÃO CEJUSC Rondonópolis/MT, 9 de agosto de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001407-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELI SCHIAVON OAB - MT0011621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. C. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO)

 

“Vistos etc. 1. Considerando o petitório de ID: 14649155, alegando que a 

requerente vem descumprindo o acordo firmado nos autos, impedindo o 

requerido do exercício do seu direito de visitas, bem como o boletim de 

ocorrência juntado no ID: 14649281, intime-se a parte autora, inclusive em 

regime de plantão, para que cumpra, na íntegra, o referido acordo 

homologado pelo juízo, permitindo que o genitor exerça o direito de visitas 

na forma determinada pela sentença prolatada nestes autos, ID: 

14645372, sob as penas da lei. 2. Após, abra-se vista ao Ministério 

Público. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. 

Juiz de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446837 Nr: 2019-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2019-07.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 188/189, anverso e verso, devendo ser oficiado 

conforme o requerido.

2. No mais, após pesquisas feitas junto ao sistema Apolo, constatei a 

existência de outros processos de execução em nome das mesmas 

partes destes autos. Sendo assim, determino à Sr.ª gestora judiciária que 

faça o apensamento dos Procs. Cods. 715142, 439403 e 451973 a este 

feito.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 738056 Nr: 733-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 733-86.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pedido de fls. 127/130 e por tudo mais que dos autos consta, em 

razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado Vanderson Samuel da 

Silva (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de 

Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao 

executado que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente 

mandado de prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700226 Nr: 8197-69.2011.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA DE PAULA E 

SILVA - OAB:12412/MT

 Processo n.º 8197-69.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito das partes, em comum acordo, às fls. 218/219, hei por bem 

suspender o cumprimento da decisão de fls. 216/217, pelo prazo máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias, possibilitando, assim, que as partes 

cheguem ao denominador comum quanto à partilha.

2. Intime-se

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 711424 Nr: 6432-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDN, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Nesta mesma linha de intelecto, o art. 3º da lei supracitada prescreve 
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que a impenhorabilidade é oponível como via de regra, salvo em alguns 

casos, como o em análise, conforme se extrai de seu inciso III, vejamos: 

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de 

execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, 

salvo se movido: (...) III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados 

os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, 

integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos 

responderão pela dívida;” (grifo nosso) 6. Ainda sobre o mesmo tema, 

dispõe o art. 530, CPC, que se tratando de ações alimentares, poderá o 

juízo observar o disposto nos arts. 831 e seguintes do Codex, portanto, 

aplico ao caso o regramento do art. 833, do Código de Ritos, o qual 

apresenta um rol de bens impenhoráveis, que para análise do pedido 

constante destes autos, deve ser criteriosamente observado e zelado 

pelo julgador para melhor dizer o direito. Sendo assim, vejamos o inciso II 

do artigo suprarreferido: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, 

os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do 

executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;” 

(grifo nosso) 7. Feitas estas considerações, defiro o pedido de fls. 

104/105, anverso e verso, determinando a penhora dos bens que 

guarnecem a residência do executado, desde que de elevado valor ou que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, até o limite do valor exequendo de R$ 4.533,93 (quatro mil 

quinhentos e trinta e três reais e noventa e três centavos). 8. Abra-se 

vista ao Ministério Público. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763939 Nr: 15312-39.2014.811.0003

 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: DAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM, PCDM, MCDM, SCMES, ECDM, ACDMS, 

LMDM, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813, LUCIANO COSTA SILVA - OAB:OAB/GO 33786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYSANDRA ISABELLE DE 

MORAIS E SILVA - OAB:21599, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - 

OAB:5393/MT

 Processo n.º 15312-39.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 225/226, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

certificar o decurso do prazo para apresentação de memoriais da parte 

autora.

2. Após, conclusos para sentença.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 425105 Nr: 7293-20.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KERS, RRTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:OAB/GO 29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7293-20.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido constante na fl. 101, defiro a suspensão do feito 

pelo prazo de 4 (quatro) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 755743 Nr: 10714-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSM, CNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261/MT, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Processo n.º 10714-42.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 108, intime-se a parte autora para que requeira o 

que de direito, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765229 Nr: 15995-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15995-76.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise minuciosa dos autos, nota-se que a parte autora requer a 

citação por edital da parte requerida, pois alega que ela está em local 

incerto e não sabido.

2. O Código de Ritos tratou expressamente as hipóteses em que é cabível 

a citação por edital, vejamos:

Art. 256. 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.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos. (grifo nosso)

3. Nota-se do disposto no art. 256, §3º, do Código de Ritos, que para o 

deferimento da citação por edital há necessidade de que se esgotem 

todos os meios possíveis de localização da parte requerida, portanto, no 

caso em tela, não assiste razão a essa pretensão da parte autora, eis que 

ainda não foram tentadas outras formas de citação da parte adversa, 

razão pela qual indefiro o pleito de fl. 46.

4. No mais, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 714626 Nr: 9851-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVP, JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NKSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9851-57.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 96/97, anverso e verso, pelo que determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e, após, arquivem-se, conforme preconiza o art. 921, 

§2º, do Diploma Processual Civil.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 434837 Nr: 3503-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNA, SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3503-91.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 129/130, anverso e verso.

 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

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006199-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FELIPAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER HELENO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006199-05.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte autora os menores, os quais, por sua vez, 

não possuem legitimidade ad causam para ser parte em ação de guarda, 

na qual eles devem figurar como objeto do feito. 2. Assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

excluindo o menor do polo ativo e incluindo a sua genitora, atendendo as 

disposições contidas no art. 321, do Estatuto Processual Civil, sob pena 

de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso II, 

ambos do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

07 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001494-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERSON DA SILVA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001494-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe 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 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, CRISTIANO 

DA SILVA QUEIROZ, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros da de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada 

do plano de partilha dos bens inventariados. 5. Empós, conclusos para a 

sentença. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001525-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL WINCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001525-18.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE SUPRIMENTO DE REGISTRO CIVIL aforada por M.W. (qualificado nos 

autos). 2. No ID: 14224825, requereu a parte autora extinção do feito sem 

resolução de mérito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo então possível à requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007766-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELY SALVINO BRITO (REQUERENTE)

JOHNNY SALVINO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007766-08.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o feito (art. 357, 

CPC), atendendo as disposições do art. 319, inciso II, do Código de Ritos, 

sob pena de desídia (art. 485, inciso III, do Código de Ritos), devendo 

incluir no polo ativo da demanda o herdeiro Johnny Salvino Brito, ou 

carrear aos autos o termo de renúncia de seus direitos hereditários, por 

instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes do art. 1.806, do 

Código Civil. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 

de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005719-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELE PERES DE SOUZA OAB - MT0018424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005719-61.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 13999668, intimem-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente e 

via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do 

art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006264-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ADANIEL PEREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006264-97.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa, sob pena de indeferimento (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. No mais, providencie a Sr.ª gestora judiciária 

a alteração do nome da requerente junto ao sistema PJe, conforme pedido 

“I” de ID: 14612152. 4. 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: 1002945-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DOS SANTOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002945-58.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido, utilizando-se, para tanto, de 

declarações com firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 

2. Após, vista ao representante do Ministério Público. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004083-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE JESUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY RITIELLY SOARES DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004083-26.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerida os menores, os quais, por sua 

vez, não possui legitimidade ad causam para ser parte em ação de visita, 

na qual eles devem figurar como objeto do feito. 2. Assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

excluindo os menores do polo passivo e incluindo a sua genitora, 

atendendo as disposições contidas no art. 321, do Estatuto Processual 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, e 

330, inciso II, ambos do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003424-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PATRICIA DOS SANTOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO RAMOS VELOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003424-51.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 14226313, intimem-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente e 

via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do 

art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005801-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO BRAMBILLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005801-29.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 14225999, intimem-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente e 

via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do 

art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZEMI MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

VANDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001168-04.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS aforada por V.A.O. e 

N.M.S.O. (qualificados nos autos), em que alegam, em suma, que são 

casados pelo regime de comunhão universal de bens e postulam pela 

alteração para o regime da comunhão parcial de bens, sob o fundamento 

de que o casal tem o desejo de serem sócios e para que isso seja 

possível é necessário à alteração do regime de casamento, o que pleiteiam 

por meio desta ação. 2. A inicial, de ID: 11866461, foi instruída com todos 

os documentos necessários para propositura da ação. 3. Cota ministerial 

pugnou pelo acolhimento do pedido inicial (ID: 14023792). 4. Vieram-me os 

autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Inexistem 

nulidades ou irregularidades pendentes de solução, motivo pelo qual 

passo diretamente à análise do meritum causae. 6. A existência do 

matrimônio restou provada pelo documento de ID: 12069338. 7. Tendo em 

vista que a justificação dos requerentes é pertinente e por eles estarem 
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de acordo na alteração do regime de casamento, bem como pelo fato 

desta mudança não causar prejuízo para nenhum deles e nem para 

terceiros, hei por bem dar guarida ao pedido inicial. 8. Em casos análogos, 

os tribunais pátrios têm entendido também desta forma: “CIVIL. FAMÍLIA. 

MATRIMÔNIO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO 

(CC/2002, ART. 1.639, §2º). EXPRESSA RESSALVA LEGAL DOS 

DIREITOS DETERCEIROS. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONHECIMENTO 

DE EVENTUAIS INTERESSADOS, NO ÓRGÃO OFICIAL E NA IMPRENSA 

LOCAL. PROVIMENTO N.º 24/03 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL 

ESTADUAL. FORMALIDADE DISPENSÁVEL, AUSENTE BASE LEGAL. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 1.639, 

§2º, do Código Civil de 2002, a alteração do regime jurídico de bens do 

casamento é admitida, quando procedentes as razões invocadas no 

pedido de ambos os cônjuges, mediante autorização judicial, sempre com 

ressalva dos direitos de terceiros. 1.639, §2º, Código Civil. 2. Mostra-se, 

assim, dispensável a formalidade emanada de Provimento do Tribunal de 

Justiça de publicação de editais acerca da alteração do regime de bens, 

mormente pelo fato de se tratar de providência da qual não cogita a 

legislação aplicável. 3. O princípio da publicidade, em tal hipótese, é 

atendido pela publicação da sentença que defere o pedido e pelas 

anotações e alterações procedidas nos registros próprios, com 

averbação no registro civil de pessoas naturais e, sendo o caso, no 

registro de imóveis. 4. Recurso especial provido para dispensar a 

publicação de editais determinada pelas instâncias ordinárias.” (STJ – 

Recurso Especial n.º 2005/0140251-4. 4ª Turma, Rel: Min. Raul Araújo, DJ: 

17.04.2012). (grifo nosso) “ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. Art. 1.639, 

§2º do Código Civil Matrimônio contraído em 2004, sob o regime de 

comunhão parcial de bens Modificação para o regime da separação total 

de bens. Motivação da alteração pode ser pautada em razões de 

conveniência pessoal, desde que plausíveis. Princípio da autonomia 

privada quanto às relações patrimoniais do casal. Inexistência de qualquer 

indício de interesse escuso ou fraudulento. Efeitos ex nunc da decisão. 

Indevida a partilha dos bens comuns anteriormente adquiridos, vez que a 

sociedade conjugal não foi dissolvida, apenas prossegue sob novas 

regras. Recurso não provido.” (TJ/SP – Apelação Cível n.º 

0031746-28.2010.8.26.0100. 4ª Câmara de Direito Privado, Rel: Francisco 

Loureiro. DJ: 24.03.2011). (grifo nosso) 9. Outrossim, o Código Civil, em 

seu art. 1.639, §2º, autoriza a mudança de regime de casamento. 

Vejamos: "Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o 

casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. § 1º O 

regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do 

casamento. § 2º É admissível alteração do regime de bens, mediante 

autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a 

procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de 

terceiros." (grifo nosso) 10. No mais, após este juízo ter tomado às 

cautelas de praxe, conforme preceitua o art. 734, §1º, CPC, dando a 

publicidade exigida por meio de publicação de edital com intuito de 

resguardar interesses de terceiros, a procedência do pedido é medida que 

se impõe. 11. Por todo o exposto e em atenção a tudo mais que dos autos 

consta, em consonância com a cota ministerial, julgo procedente o pedido 

articulado na peça inaugural, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, para determinar a alteração do regime de bens do 

casamento de V.A.O. e N.M.S.O. (qualificados nos autos), passando da 

comunhão universal de bens para o da comunhão parcial de bens. 12. 

Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil. 13. 

Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

o mandado. 14. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie. 15. Notifique-se o 

Ministério Público. 16. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000855-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE PEREIRA BROETTO (REQUERENTE)

LINO NETO SOUSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000855-43.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

CONSENSUAL DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

C.C. ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA 

E VISITAS aforada por L.N.S.S. e A.K.P.B. (qualificados na peça 

vestibular), onde expõem os requerentes que mantiveram um 

relacionamento pelo período de 13.04.2016 até 23.11.2017, aduzindo que 

desta união advieram dois filhos ainda menores e dois bens a partilhar. 2. 

As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos 

autos (ID: 11721774), referente ao reconhecimento e dissolução de união 

estável, alimentos, guarda, visitas e partilha de dois bens. 3. O 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

do acordo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso III, b, 

do Estatuto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, reconhecendo, 

com efeito ex tunc, a união estável havida entre L.N.S.S. e A.K.P.B. 

(qualificados nos autos), mantida pelo período de 13.04.2016 até 

23.11.2017, bem como deferindo guarda, alimentos, visitas e a partilha dos 

bens conforme acordado no ID: 11721774. 7. Expeça-se o competente 

termo de guarda definitiva do infante em favor de sua genitora. 8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 10. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

08 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003639-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES JUNIOR (AUTOR)

SILVANA DOS SANTOS LEITE LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LOPES JUNIOR (RÉU)

SILVANA DOS SANTOS LEITE LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003639-27.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS aforada por R.L.J. e 

S.S.L.L. (qualificados nos autos), em que alegam, em suma, que são 

casados pelo regime de comunhão parcial de bens e postulam pela 

alteração para o regime da comunhão universal de bens, sob o 

fundamento de que o casal adquiriu uma casa financiada em nome da mãe 

do cônjuge varão e que ela hoje se encontra doente em estado terminal, 

tendo em vista o medo de ser prejudicada em relação a partilha do bem 

financiado, a cônjuge virago em comum acordo com seu esposo, requer a 

alteração do regime do casamento. 2. A inicial, de ID: 8040297, foi instruída 

com todos os documentos necessários para propositura da ação. 3. Cota 

ministerial pugnou pelo acolhimento do pedido inicial (ID: 13585491). 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

5. Inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de solução, motivo 

pelo qual passo diretamente à análise do meritum causae. 6. A existência 

do matrimônio restou provada pelo documento de ID: 8040387. 7. Tendo 

em vista que a justificação dos requerentes é pertinente e por eles 

estarem de acordo na alteração do regime de casamento, bem como pelo 

fato desta mudança não causar prejuízo para nenhum deles e nem para 

terceiros, hei por bem dar guarida ao pedido inicial. 8. Em casos análogos, 

os tribunais pátrios têm entendido também desta forma: “CIVIL. FAMÍLIA. 

MATRIMÔNIO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO 

(CC/2002, ART. 1.639, §2º). EXPRESSA RESSALVA LEGAL DOS 

DIREITOS DE TERCEIROS. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONHECIMENTO 

DE EVENTUAIS INTERESSADOS, NO ÓRGÃO OFICIAL E NA IMPRENSA 

LOCAL. PROVIMENTO N.º 24/03 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL 

ESTADUAL. FORMALIDADE DISPENSÁVEL, AUSENTE BASE LEGAL. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 1.639, 

§2º, do Código Civil de 2002, a alteração do regime jurídico de bens do 

casamento é admitida, quando procedentes as razões invocadas no 
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pedido de ambos os cônjuges, mediante autorização judicial, sempre com 

ressalva dos direitos de terceiros. 1.639, §2º, Código Civil. 2. Mostra-se, 

assim, dispensável a formalidade emanada de Provimento do Tribunal de 

Justiça de publicação de editais acerca da alteração do regime de bens, 

mormente pelo fato de se tratar de providência da qual não cogita a 

legislação aplicável. 3. O princípio da publicidade, em tal hipótese, é 

atendido pela publicação da sentença que defere o pedido e pelas 

anotações e alterações procedidas nos registros próprios, com 

averbação no registro civil de pessoas naturais e, sendo o caso, no 

registro de imóveis. 4. Recurso especial provido para dispensar a 

publicação de editais determinada pelas instâncias ordinárias.” (STJ – 

Recurso Especial n.º 2005/0140251-4. 4ª Turma, Rel: Min. Raul Araújo, DJ: 

17.04.2012). (grifo nosso) “ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. Art. 1.639, 

§2º do Código Civil Matrimônio contraído em 2004, sob o regime de 

comunhão parcial de bens Modificação para o regime da separação total 

de bens. Motivação da alteração pode ser pautada em razões de 

conveniência pessoal, desde que plausíveis. Princípio da autonomia 

privada quanto às relações patrimoniais do casal. Inexistência de qualquer 

indício de interesse escuso ou fraudulento. Efeitos ex nunc da decisão. 

Indevida a partilha dos bens comuns anteriormente adquiridos, vez que a 

sociedade conjugal não foi dissolvida, apenas prossegue sob novas 

regras. Recurso não provido.” (TJ/SP – Apelação Cível n.º 

0031746-28.2010.8.26.0100. 4ª Câmara de Direito Privado, Rel: Francisco 

Loureiro. DJ: 24.03.2011). (grifo nosso) 9. Outrossim, o Código Civil, em 

seu art. 1.639, §2º, autoriza a mudança de regime de casamento. 

Vejamos: Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o 

casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. § 1o O 

regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do 

casamento. § 2o É admissível alteração do regime de bens, mediante 

autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a 

procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. 

(grifo nosso) 10. No mais, após este juízo ter tomado às cautelas de 

praxe, conforme preceitua o art. 734, §1º, CPC, dando a publicidade 

exigida por meio de publicação de edital com intuito de resguardar 

interesses de terceiros, bem como pelo fato dos requerentes terem 

juntado ao feito diversas certidões negativas de dívidas, conclui-se, 

portanto, que o pedido é procedente, devendo assim ser julgado. 11. Por 

todo o exposto e em atenção a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com a cota ministerial, julgo procedente o pedido articulado 

na peça inaugural, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

para determinar a alteração do regime de bens do casamento de R.L.J. e 

S.S.L.L. (qualificados nos autos), passando da comunhão parcial de bens 

para o da comunhão universal de bens. 12. Averbe-se a presente decisão 

no assentamento do registro civil. 13. Oficie-se ao titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se o mandado. 14. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que 

incabíveis à espécie. 15. Notifique-se o Ministério Público. 16. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001155-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001155-05.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por Q.H.G.C., 

representada por sua genitora Sr.ª S.G.C. (qualificados nos autos). 2. 

Segundo ressai dos autos, em suma, a parte requerente pugna pela 

retificação de seu nome no assento de nascimento, visto que, por um erro 

de digitação, seu prenome ficou grafado como “Querem” sendo que o 

correto seria “Querén”, pois segundo a autora se trata de nome bíblico 

escolhido pelos pais. 3. Manifestou-se o representante do Ministério 

Público pela procedência do pedido exordial. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. De acordo 

com o disposto no art. 109, caput, da Lei n.º 6.015/73 (LRP), é possível 

que aquele que deseja ver retificado assentamento no registro civil, o 

requeira ao magistrado competente. 6. A análise dos autos permite afirmar 

que o objetivo da parte requerente é a retificação do seu assento civil. 

Neste sentido, o pleito em testilha encontra amparo legal nas disposições 

ínsitas do art. 57, da Lei de Registros Públicos. 7. Nota-se que se trata de 

mera correção gráfica no nome da parte autora, inexistindo qualquer 

alteração em seus sobrenomes. Sendo assim, pelo fato do nome ser uma 

das vertentes do princípio da dignidade humana, a procedência do pedido 

é medida que se impõe. 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, em conformidade com a manifestação do Ministério 

Público, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, determinando a retificação do assento civil da parte 

autora (ID: 11859846), que passará a se chamar Q.H.G.C., o que faço com 

espeque no art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros 

Públicos. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, 

§4º, da Lei de Registros Públicos). 10. Notifique-se o representante do 

Parquet. 11. Sem condenação em custas e sem condenação em 

advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 12. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1002133-50.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que YRLAINY SALLES DE PAULA move contra HELTON 

SALLES CORREIA, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de HELTON SALLES CORREIA 

(qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, 

YRLAINY SALLES DE PAULA. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito. Eu, 

J.B.B.S., o digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010093-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. X. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. X. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

Processo n. 1010093-23.2017 Vistos etc., A teor do pedido vertido no ID 

n. 12946714, procedo à busca no Sistema RENAJUD. Neste particular, no 

que tange ao bloqueio de veículos de propriedade do devedor por meio do 

sistema RENAJUD, conforme comprovante anexo, verifica-se que o bem 

localizado e indicado pela exequente já possui gravame aposto em seu 

registro - alienação fiduciária, motivo pelo qual se considera infrutífera a 

pretensa diligência constritiva. A propósito: 'EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMPROVADA - ILEGALIDADE DA PENHORA. 
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Comprovada a alienação fiduciária através do documento do veículo e 

consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/MT manifesta é a ilegalidade da 

penhora realizada, posto que é vedada a constrição sobre bem alienado 

fiduciariamente' (TJMT, RAI nº 83685/2008, 5ª Câmara Cível, rel. Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.04.2009). Assim, abra-se vista à 

Exequente para requerimento pertinente, no prazo de dez dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Rondonópolis, 03 de agosto de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004979-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

FERNANDA GABRIELLE NAGAI OAB - MT20085/O (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

M. C. C. M. E. P. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PRIMEIRAMENTE A PARTE 

AUTORA, PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004979-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

FERNANDA GABRIELLE NAGAI OAB - MT20085/O (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

M. C. C. M. E. P. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PRIMEIRAMENTE A PARTE 

AUTORA, PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003919-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

MEIRELENE ALVES CASTRO OAB - 095.661.098-65 (REPRESENTANTE)

Maribel Gonzalez Santiago OAB - MT11328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS FLORENCIO DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

JONAS FLORENCIO DA ROCHA OAB - SC46979 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR INFORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003592-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA CONSTRIÇÃO ON LINE 

EFETIVADA PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004639-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR OFICIO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001006-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ALVES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

felipe teixeira borges (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR oficio.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006262-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FELIPAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER HELENO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006262-30.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à parte autora a 

emenda da exordial, no prazo de 10 (dez) dias, para comprovar a sua 

condição de companheira do falecido, sob pena de restar impossibilitada a 

sua nomeação como inventariante. Outrossim, a postulante deverá indicar 

a existência de parentes do falecido sucessíveis (até 4º grau), com a 

respectiva qualificação e endereço para citação. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001317-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. S. (REQUERIDO)

C. B. D. S. S. (REQUERIDO)

T. G. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 
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CERTIFICO que em cumprimento ao Mandado expedido, compareci ao local 

indicado e aí sendo não foi possível CITAR THIAGO GOMES SANTANA 

ocorre que no local a atual inquilina afirmou estar morando recentemente 

no local e não soube dizer do requerido os vizinhos moradores da casa 94 

que fica ao lado afirmaram que Thiago seria o ex-morador do endereço 

descrito no mandado e disseram que ele havia se mudado mas não 

souberam dizer o seu endereço atual. Assim devolvo o presente para os 

devidos fins. RONDONÓPOLIS/MT, 9 de agosto de 2018. STEVAN THIAGO 

DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434333 Nr: 2999-85.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDP, APDOD, LDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:23357/O

 Vistos etc.,

 Cuida-se de ‘Execução de Alimentos’ ajuizada por G. D. P. e A. P. de O. F., 

representados por L. D. dos A., em desfavor de F. G. P. de O., todos bem 

qualificados nos autos, com base em título executivo judicial.

Após o regular tramite do feito, restou decretada a prisão civil do 

executado (fl. 113), a qual se efetivou na data de hoje, em sede de 

audiência conciliatória designada pelo Juízo, conforme informação 

constante da certidão retro.

Doravante, as partes foram novamente instadas à composição, 

pactuando-se a quitação das prestações alimentares atinentes ao débito 

ora reclamado, com pedido de suspensão dos autos até o integral 

cumprimento do ajuste e soltura imediata do devedor (fl. 175).

O Ministério Público opinou pela soltura do executado (fl. 175-verso).

É o relatório do necessário. Decido.

Pois bem, no que tange a homologação do acordo, como sói acontecer na 

espécie em comento, destaco o entendimento sufragado pela 

jurisprudência, in verbis:

“ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. A homologação de acordo estabelecido entre as partes 

acarreta a suspensão do feito executivo e não sua extinção. Exegese do 

art. 792 do CPC ”. (Apelação Cível Nº 70011570140, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 01/06/2005).

Posto isso, HOMOLOGO o acordo constante nos autos e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

 Expeça-se alvará de soltura em favor do executado.

 Exaurido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar.

Oportunamente, defiro ao executado os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Notifique-se o MP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713928 Nr: 9077-27.2012.811.0003

 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: JEDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATHERINE NUNES 

DE SOUZA CRIVELLARO, para devolução dos autos nº 

9077-27.2012.811.0003, Protocolo 713928, 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): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 743975 Nr: 4358-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro o novel e reiterado pedido de suspensão processual eis que 

entendimento em sentido contrario vioalaria a expectativa de duração 

célere do processo por ofensa ao princípio da razoabilidade, previsto no 

artigo 5°, inciso LXX, da Constituição Federal, estando o feito de longa 

data aguardando providências da inventariante que inclusive já logrou 

exito na concessão de alvará para a prática de diversos negócios 

jurídicos aptos a conferir plena resolução e deslinde ao presente feito 

(Alvará sob ID n. 747951).

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 23, certificando-se acerca da 

abertura de vista dos autos às Fazendas Públicas.

Intime-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005214-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSWELL HENRIQUE SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005214-36.2018.8.11.0003. AUTOR: MAXSWELL HENRIQUE SOARES 

RÉU: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO O autor 

busca os benefícios da justiça gratuita. Acontece que o autor teve uma 

renda tributável no ano passado superior a R$ 60.000,00, ou seja, auferiu 

um salário de quase R$ 5.000,000 por mês. Em um país onde temos mais 

de 13 milhões de desempregados, quem aufere um renda superior a cinco 

mil reais não é pobre na forma da lei. Assim, indefiro a gratuidade 

processual. Intime-se a parte autora para recolher a custas, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001783-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO CANDIDO COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se pessoalmente o embargante para, no prazo de 

05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando 
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o motivo da produção da prova e indicando os fatos a serem provados, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 09/08/2018 . 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006300-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (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, quarta-feira, 8 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006206-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO)

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006206-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO)

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006159-23.2018.8.11.0003

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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006159-23.2018.8.11.0003

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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006170-52.2018.8.11.0003

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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006170-52.2018.8.11.0003

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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006201-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1006201-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003719-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 03/08/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000472-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03/08/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007481-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TEIXEIRA CAMPOS OAB - SP377025-O (ADVOGADO)

MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO OAB - SP289202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1007481-15.2017.8.11.0003 VISTO. RUMO MALHA NORTE 

S. A. ajuizou Requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, objetivando a concessão 

da tutela antecipada, em caráter antecedente, para que a Apólice de 

Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 seja considerada como 

garantia antecipada do juízo referente aos débitos de IPTU nºs 1108816 e 

1108824, exercício de 2017, afastando este óbice à emissão da Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, bem como para que seja impedida a sua 

inscrição no CADIN, determinando que a Municipalidade se abstenha de 

realizar eventual inscrição em dívida ativa (Id. 10086374 e 10640569). O 

pedido de tutela antecipada foi indeferido em razão de a autora possuir 

outros débitos vencidos de IPTU relativos às inscrições 1108794, 

1108980, 1109006, 1109014, 1109022 e 1109057, que não estão com a 

exigibilidade suspensa e nem garantidos (Id. 10818928). A autora 

apresentou nova emenda à inicial, visando o esgotamento da discussão 

sobre o objeto da demanda e o consequente deferimento do pedido liminar. 

Informou que em relação aos débitos de IPTU 1108794 e 1109006, já foi 

protocolado pedido administrativo de isenção, na situação de beneficiária 

do CODIPI, no entanto, para agilizar a obtenção de sua CND, incluiu tais 

débitos no objeto desta demanda, apresentando, para tanto, endosso de 

nº 1º à Apólice de Seguro Garantia ofertada, que ficou no valor de R$ 

1.157.321,50 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e 

um reais e cinquenta e dois centavos). Quanto aos débitos 1108980, 

1109014, 1109022 e 1109057, asseverou que a Prefeitura entende que 

estes não estão cobertos pela isenção, razão pela qual quitou a 

integralidade de tais débitos, conforme guias e comprovantes anexados 

aos autos. Aduziu que os débitos de IPTU 1108824 e 1108816, ambos do 

exercício de 2015, estão garantidos por meio de depósito judicial fruto de 

penhora on line efetivada nos autos da Execução Fiscal nº 

1697-11.2016.811.0003, de modo que tais débitos encontram-se com a 

exigibilidade suspensa, na forma do artigo 151, inciso II, do CTN. Disse, 

ainda, que o débito de IPTU 1108816, exercício de 2016, está garantido por 

meio de Apólice de Seguro Garantia Judicial, apresentada nos autos do 

Requerimento de Tutela Antecipada Antecedente de nº 

1004228-53.2016.811.0003, em trâmite perante este Juízo. Ao final, 

requereu seja deferida a tutela antecipada, em caráter antecedente, para 

determinar  que a  Apól ice  de  Seguro  Garant ia  n º 

016272017000107750000928 - endosso nº 1 seja considerada suficiente 

como garantia antecipada do juízo referente à integralidade dos débitos de 

IPTU de nºs 1108816, 1108824, 1108794 e 1109006 (abril a novembro de 

2017), descritos no demonstrativo municipal de débitos, para afastar 

esses óbices à emissão da Certidão Municipal Positiva com Efeitos de 

Negativa e para que seja impedida sua eventual inscrição no CADIN deste 

Estado (Id. 10915059). O pedido de tutela antecipada em caráter 

antecedente foi deferido, para determinar que o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS proceda à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, diante da oferta da Apólice de Seguro Garantia nº 

016272017000107750000928 - endosso nº 1, como garantia dos débitos 

tributários de IPTU referentes às inscrições 1108816, 1108824, 1108794 e 

1109006 (exercício de 2017); e se abstenha de inscrever tais débitos no 

CADIN (Id. 11155030). Intimado para aditar a petição inicial, na forma do 

artigo 303, § 1º, I, do CPC, o autor informou que já apresentou a 

adequação do valor da causa para R$ 1.157.321,52, requerendo a juntada 

do comprovante do recolhimento complementar das custas iniciais. Disse 

que se trata de medida de caráter nitidamente satisfativo. Ao final, aditou o 

pedido inicial, requerendo seja o pedido julgado totalmente procedente, 

declarando-se, em definitivo, o seu direito de garantir os débitos das 

inscrições imobiliárias 1108816, 1108824, 1108794 e 1109006, referente 

ao IPTU exercício 2017, antes do ajuizamento do feito executivo fiscal e 

após o fim da discussão na esfera administrativa, por meio da Apólice de 

Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 e endosso de nº 1, com 

o afastamento do óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa (artigo 206 do CTN) (Id. 11308904). A autora requereu novo 

aditamento à inicial para consignar a falta de interesse no que se refere 

aos débitos de 2017 das inscrições 1108794 e 1109006, pois o pedido 

administrativo de isenção foi deferido, requerendo, assim, a exclusão 

desses débitos e a inclusão no objeto da demanda dos débitos de IPTU de 

2018, relativos às referidas inscrições (1108794 e 1109006), e das 

inscrições municipais nº 1108816 e 1108824, com o aproveitamento do 

excesso do valor segurado. Ao final, formulou os seguintes pedidos: a) 

seja reconhecida a perda superveniente do interesse da autora em 

garantir antecipadamente os débitos de IPTU 2017 das inscrições nº 

1108816 e 1109006, bem como, e, por consequência, o excesso (em 

primeiro momento) do valor segurado por meio da Apólice de Seguro nº 

016272017000107750000928 e endosso de nº 1, extinguindo-se 

parcialmente o feito sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 356, 

II do CPC/2015; b) seja deferida a tutela antecipada, em caráter 

antecedente, nos termos dos artigos 297, 300 e 303, do Código de 

Processo Civil, para determinar que a Apólice de Seguro nº 

016272017000107750000928 e endossos de nº 1 e 2, seja considerada 

suficiente como garantia antecipada do juízo referente à integralidade dos 

débitos de IPTU de nº 1108816 (referente ao exercício de 2017/2018), 

1108824 (referente ao exercício de 2017/2018), 1108794 (referente ao 

exercício de 2018) e 1109006 (referente ao exercício de 2018) constantes 

do demonstrativo municipal de débitos, para AFASTAR esses óbices à 

emissão da Certidão Municipal Positiva com Efeitos de Negativa em nome 

da requerente, vencida em 06/04/2018, bem como que seja impedida 

eventual inscrição da demandante no CADIN deste Estado (Id. 12863361). 
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Citado, o Município deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

contestação, conforme certidão de Id. 14269462. É o relatório. Decido. 

NOVO PEDIDO DE ADITAMENTO O autor requer a extinção do feito em 

relação aos débitos de 2017 das inscrições 1108794 e 1109006, em razão 

do deferimento do pedido administrativo de isenção, e, ainda, a inclusão no 

objeto da demanda dos débitos de IPTU de 2018, das inscrições 1108794, 

1109006, 1108816 e 1108824. A inclusão de novos débitos no atual 

momento processual apenas tumultuaria o feito, tendo em vista que já 

houve a citação do Município réu, estando o processo pronto para 

julgamento. Mesmo que o demandante tenha formulado o pedido de 

aditamento da inicial antes da citação do requerido, tal ato já foi efetivado. 

A inclusão de novos débitos nesta fase somente acarretaria uma 

verdadeira desordem no processo. Por este motivo, INDEFIRO o pedido de 

inclusão de novos débitos no objeto desta demanda. MÉRITO Trata-se de 

tutela antecipada em caráter antecedente, na qual o autor oferece como 

garantia aos débitos das inscrições imobiliárias 1108816, 1108824, 

1108794 e 1109006, referente ao IPTU exercício 2017, a Apólice de 

Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 e endosso de nº 1, a fim 

de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Inicialmente, impõe-se 

mencionar que tal prática processual foi consolidada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.123.669/RS, submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/73, por meio do qual o STJ firmou 

definitivamente o entendimento pela possibilidade de propor ação cautelar 

autônoma para garantir antecipadamente o débito fiscal após o fim do 

processo administrativo e antes de ajuizado executivo fiscal, a fim de 

assegurar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. No 

âmbito do antigo CPC, a ação cautelar possuía caráter satisfativa. Com as 

mudanças implantadas pelo atual Código de Processo Civil, doutrinadores, 

como Vinicius Jucá Alves e Christiane Alves Alvarenga, esclarecem que 

“a tutela que autoriza a apresentação da garantia de forma antecedente é 

plenamente satisfativa. Dessa maneira, entendemos que o instrumento 

processual mais adequado aqui é a tutela antecipada, ajuizada de forma 

antecedente. (...)Feita essa consideração prática, reiteramos nosso 

entendimento no sentido de que a tutela antecipada antecedente é o 

equivalente no novo CPC à antiga Medida Cautelar de Antecipação de 

Garantia, que o STJ nos autos do REsp 1.123.669/RS, entendeu ser 

aplicável à presente situação” (Novo CPC e a antiga medida cautelar de 

antecipação de garantia, por Vinicius Jucá Alves e Christiane Alves 

A l v a r e n g a ,  i n 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI240636,71043-ovo+CPC+e+a+a

ntiga+medida+cautelar+de+antecipacao+de+garantia Assim, como se vê, a 

tutela antecipada antecedente, no caso dos autos, terá caráter meramente 

satisfativo. Pois bem. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo 

Civil, 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. Na hipótese, a requerente pretende que seja 

aceito o oferecimento de caução para garantir futura execução fiscal, em 

analogia ao disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, ao 

argumento de que ela não pode ser prejudicada pela inércia ou demora da 

autoridade administrativa no ajuizamento da ação de execução fiscal. In 

verbis: “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a 

certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso 

de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa”. De fato, seria inadmissível que um 

contribuinte que se encontrasse em situação mais gravosa perante o 

Fisco, por ter contra si já ajuizada ação de execução fiscal, tivesse direito 

à certidão prevista no artigo 206 do CTN, enquanto o contribuinte cujo 

débito ainda não estivesse sendo cobrado judicialmente não tivesse o 

mesmo direito. Isso ofenderia o princípio constitucional da isonomia, já que 

dois contribuintes na mesma situação fiscal estariam sendo tratados de 

forma diversa. A interpretação extensiva, no caso, é possível, uma vez 

que o efeito da caução é o mesmo da penhora: a garantia do pagamento 

do débito pendente. A questão encontra-se pacificada no STJ, inclusive 

em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, conforme se 

verifica: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO 

CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA 

CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da 

sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, 

para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: 

EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 

710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 

23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; 

REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 

24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os 

mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 

que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da 

execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão 

pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. 

É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no 

executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A 

percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha 

ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que 

aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. (...)10. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008” (STJ - REsp: 1123669 RS 2009/0027989-6, Relator: Ministro LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 01/02/2010). Desta forma, percebe-se que é cabível a 

garantia do pagamento do débito pendente, com o objetivo de afastar 

qualquer impedimento à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito almejado 

pela parte autora. De igual forma, vislumbro o perigo de dano caso a tutela 

pleiteada não seja deferida, já que a requerente suportaria evidentes 

prejuízos pela falta da certidão pretendida, como ser impedida de contrair 

empréstimos bancários e de participar de licitações. No caso, a requerente 

ofereceu como garantia aos débitos de IPTU alusivos às inscrições 

1108816, 1108824, 1108794 e 1109006 (exercício 2017) a Apólice de 

Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 e endosso nº 1, no 

valor de R$ 1.157.321,50 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, 

trezentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos). Conforme 

demonstrativo de débitos acostado no Id. 10086441 percebe-se que o 

débito tributário da parte autora com o Município de Rondonópolis, quanto 

às referidas inscrições, perfaze a importância de R$ 964.434,40 

(novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e 

quarenta centavos), ou seja, o valor devedor é inferior ao valor da Apólice 

de Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 - endosso nº 1. No 

entanto, a Municipalidade deferiu o requerimento administrativo de isenção 

relativo às inscrições 1108794 e 1109006 (exercício de 2017), razão pela 

qual houve perda superveniente do interesse de agir do requerente de 

garantir antecipadamente os referidos débitos. Assim, a demanda passa a 

visar à garantia somente dos débitos das inscrições imobiliárias 1108816 e 

1108824, cabendo o autor reduzir o valor da Apólice de Seguro Garantia 

nº 016272017000107750000928, ao valor inicial apresentado, ou seja, R$ 

542.447,50 (quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e 

sete reais e cinquenta centavos) (Id. 10086437, p. 3/17), até mesmo para 

não causar prejuízo financeiro ao demandante, e, também em razão da 

desnecessidade de manter a garantia no valor de R$ 1.157.321,50. A 

Apólice de Seguro Garantia nº 016272017000107750000928 no valor de 

R$ 542.447,50 (Id. 10086437, p. 3/17) é superior ao valor devido (R$ 

415.761,51). Quanto ao seguro garantia ofertado, o artigo 9º, da Lei nº 

6.830/80 estabelece que o executado, em garantia da execução, pelo 

valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - 

oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, 

observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos 

por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, é cabível a garantia 

por meio de seguro garantia, nos termos do artigo 9º, inciso II da LEF com 

redação dada pela Lei Federal n° 13.0432014, 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". 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 
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garantia representa meio menos oneroso ao autor sem, contudo, 

mostrar-se ineficiente à obtenção do crédito. Cumpre observar que não há 

a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, podendo, pois, o 

Município propor a execução fiscal para cobrá-los, o que significa que não 

possui perigo de dano inverso. Com essas considerações, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS proceda à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, diante da oferta da Apólice de Seguro Garantia nº 

016272017000107750000928, no valor de R$ 542.447,50 (Id. 10086437, p. 

3/17), como garantia do débito tributário referente ao IPTU do exercício do 

ano de 2017, relativas às inscrições imobiliárias n° 1108816 e 1108824. 

Por outro lado, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao pedido 

atinente as inscrições 1108794 e 1109006 (exercício de 2017). Isento o 

requerido do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual 

nº 7.603/01. Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento dos 

honorários advocatícios, no importe de R$ 37.072,44 (trinta e sete mil, 

setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do artigo 

85, § 3º, II, c/c §5 do Código de Processo Civil, pois, como o valor do 

proveito econômico obtido pelo autor corresponde a R$ 415.761,51 

(435,76 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 38,86 

salários mínimos (20 da primeira faixa e 235,76 da segunda faixa). Esta 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 

496, § 4º, II, do CPC. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 3 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005944-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 31/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003774-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1003774-05.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

monitória proposta por M. N. DE OLIVEIRA FILHO EIRELLI - ME em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 

13.848,18 (treze mil oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) 

(Id. 13335732). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe 

sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, 

distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, 

que resta limitada às causas não excedentes do valor de 60 salários 

mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não 

se inclui nas exceções previstas na mencionada lei e o valor da causa (R$ 

13.848,18) encontra-se dentro do limite imposto, de modo que afasta a 

competência deste juízo. Além do mais, a Resolução nº 04/2014/TP que 

dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda 

Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei 

Federal 12.153/2009, elenca no art. 1º, § 1º, as causas de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, dentre elas, as ações monitórias, como é o caso dos autos. 

Vejamos: “Art. 1º. (...) § 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, 

monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; Deste modo, 

considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a competência para processar e julgar o feito é de um dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 1º, da referida Resolução nº 

004/2014/TP. Oportuno mencionar que o artigo 5º, inciso I da Lei nº 

12.153/2009 prevê expressamente a possibilidade de as microempresas e 

as empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 

123, de 14 de dezembro de 2006, serem autoras nos Juizados Especiais 

Fazendários. Com essas considerações, em atendimento a Resolução nº 

004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, 

de consequência, determino a remessa dos autos em favor de um dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos para um 

dos Juizados Especiais Cíveis para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 

segunda-feira, 30 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005865-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Impulsiono estes autos aos patronos da requerente, Dr. José Roberto 

Pontes e Dr. Marcelo Andrigo Baía Eduardo, a fim de intimá-los a 

manifestarem acerca da petição apresentada pelo hospital, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001079-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 11/07/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001073-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 23/07/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005845-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA TOMAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES OAB - MT0017420A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005845-77.2018.8.11.0003. AUTOR: SERGIO DA SILVA TOMAZ RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTO O autor 

requereu a extinção deste feito, alegando a ocorrência de litispendência 

desta ação com outra que tramita perante a segunda vara de fazenda 

pública desta comarca. Em razão disso, decreto a extinção do feito. 

Arquivem-se. RONDONÓPOLIS, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006158-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO)

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (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, quarta-feira, 08 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003919-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1003919-61.2018.8.11.0003 VISTO. ROBERTO CARLOS 

CORRÊA DE CARVALHO impetrou mandado de segurança com pedido 

liminar contra ato do Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS e da 

Sra. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, aduzindo, em síntese, que é 

servidor público municipal, nomeado para cargo efetivo de Fiscal de Obras 

e Posturas, atualmente ocupante do cargo de Diretor do Instituto Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, conforme 

Portaria n. 18.558/2015. Informa que a eleição do Diretor Executivo é 

regulada pela resolução nº 003/2014, alterada pela resolução nº 

007/2018, do Conselho Curador, que é o órgão responsável por 

estabelecer as regras, normas e prazos a serem observados durante o 

processo eleitoral, de acordo com a Lei Municipal nº 4.614/2005, art. 75, 

parágrafo 4º. Aduz que o processo eleitoral já foi iniciado no corrente ano, 

estando a respectiva comissão eleitoral regularmente constituída, 

conforme Portaria nº 2.047/2018, e o pleito marcado para o dia 14 de junho 

de 2018. Assevera que o artigo 75, § 4º da citada Lei Municipal, prevê 

expressamente as hipóteses em que o Diretor Executivo pode ser 

exonerado, quais sejam: a pedido do próprio Diretor, por infração apurada 

por meio de processo administrativo ou no término do mandato. Relata que 

o Prefeito editou as Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2012, 

respectivamente, exonerando o impetrante e determinado o seu retorno ao 

setor de origem. Esclarece que o impetrante, de fato, foi nomeado pelo 

chefe do executivo sem a existência de prévia eleição, ressaltando, no 

entanto, que a nomeação foi realizada de tal forma em virtude da 

suspensão das eleições por decisão judicial proferida nos autos nº 

7816-22.2015.811.0003. Alega que tais atos não possuem qualquer 

validade jurídica, haja vista que a legislação não permite a exoneração do 

Diretor Executivo de maneira ad nutum pelo Prefeito, pois tal cargo é 

provido mediante eleição pelos segurados. Sustenta, ainda, que a 

nomeação direta pelo Executivo não torna o cargo de Diretor Executivo 

como de livre exoneração, uma vez que a estabilidade concedida pela Lei 

nº 4.614/2015 é inerente ao cargo em si, e não a forma de ingresso. 

Acrescenta que os efeitos do Decreto nº 8.575/2018, utilizado com 

fundamento para as Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2012, foram 

suspensos, conforme decisão prolatada nos autos do Mandado de 

Segurança nº 1003776-72.2018.8.11.0003, de modo que tais portarias são 

inválidas. Assim, requer a concessão de liminar para afastar os efeitos 

das Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2018, mantendo-se o impetrante 

no cargo de Diretor Executivo do IMPRO até o encerramento do seu 

mandato, bem como para assegurar o prosseguimento do processo 

eleitoral e a realização da eleição. A liminar foi deferida. Notificada, a 

autoridade coatora informou que “antes mesmo da apreciação do pedido 

liminar, as Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2018, objeto do presente 

mandamus, já tinham sido revogadas pelo Prefeito do Município de 

Rondonópolis-MT, conforme publicações constantes do Diário Oficial 

Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.208, de 24 de maio de 2018, e nº 4.209, de 

25 de maio de 2018, respectivamente”. Parecer do Ministério Público pela 

extinção do feito, face a perda do objeto. É o relatório. Decido. Assiste 

razão ao Ministério Público quanto à perda do objeto desta ação 

mandamental. Verifica-se que o impetrante buscou a tutela jurisdicional 

para afastar os efeitos das Portarias nºs 23.208/2018 e 23.212/2018, 

mantendo-se o impetrante no cargo de Diretor Executivo do IMPRO até o 

encerramento do seu mandato, bem como para assegurar o 

prosseguimento do processo eleitoral e a realização da eleição. O pedido 

de liminar foi deferido e pelas informações da impetrada, denota-se que as 

portarias foram revogadas antes da decisão que deferiu a liminar. 

Ademais, o impetrante, juntamente com os demais integrantes de sua 

chapa, foi eleito pelos servidores públicos municipais para continuar a 

ocupar o cargo de Diretor Executivo do IMPRO. Essa é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: “Se o ato coator, consubstanciado na 

determinação de sequestro de verba pública para satisfação de 

precatório, não pode ser mais desfeito, em razão do levantamento dos 

valores, sendo impossível o retorno ao ‘status quo’ ou mesmo a devolução 

da quantia respectiva, deve ser extinto o ‘mandamus’, por perda do 

objeto.” (RMS n. 22.788-SP, Rela. Mina. Eliana Calmon, 2ª Turma). Posto 

isso, reconheço a perda do objeto do MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por ROBERTO CARLOS CORRÊA DE CARVALHO contra do 

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS e da SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE GOVERNO. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Rondonópolis, 

31 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005649-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 31/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005577-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 31/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001933-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LOPES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

PEDRO RINALDO DE ARAUJO OAB - MT12293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1001933-72.2018.8.11.0003 VISTO. MISAEL LOPES DOS 

SANTOS ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que 

foi classificado em quinto lugar no concurso público realizado pela 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis (Edital nº 01/2016), para o cargo de 

odontólogo, cargo ao qual o certame disponibilizou quatro vagas. Aduz 

que a candidata aprovada em 4º lugar, Erika Cristiane Sassaki de Oliveira, 

foi convocada e não se manifestou, já o candidato aprovado na 3ª 

posição, Luciano Oliveira Neto, chegou a ser nomeado para o cargo de 

Odontólogo, porém pediu exoneração, conforme portaria 22.873. Alega 

que a desistência da 4ª colocada e a exoneração do 3º aprovado gerou 

para ele o direito de ser convocado para ingressar no serviço público 

municipal de Rondonópolis, uma vez que passou a figurar dentro do 

número de vagas previstas no edital. Sustenta que a Prefeitura de 

Rondonópolis continua nomeando pessoal para exercer o cargo em 

comissão de Odontólogo, violando a regra constitucional do concurso 

público, conforme se depreende das Portarias nºs 22.350, 22.588 e 

22.956. Assevera, ainda, que apresentou requerimento administrativo, na 

data de 05/03/2018, protocolo nº 7.801/2018, buscando a publicação do 

edital de sua convocação, porém não obteve resposta. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda 

à nomeação do impetrante no cargo de Odontólogo, conforme Edital nº 

01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016, homologado pelo Decreto 

7.997-PMR em 27 de julho de 2016. A liminar foi deferida para determinar 

que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação 

do Impetrante no cargo de “Odontólogo”, para o qual foi classificado em 

quinto lugar no concurso realizado em 2016 (Edital nº 01/2016-PMR, de 16 

de fevereiro de 2016). Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, dizendo que o concurso ainda se encontra dentro do prazo 

de vigência, e não ocorreu preterição de nomeação doa impetrante para o 

exercício do cargo ao qual se habilitou, até porque aprovado em 

colocação acima do número de vagas disponibilizado pelo edital do 

certame, inexistindo portanto, direito subjetivo a nomeação. Parecer do 

Ministério Público pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. 

Denota-se dos autos que o impetrante busca sua nomeação ao cargo de 

odontólogo, para o qual foi classificado em quinto lugar. Alega o impetrante 

que possui direto subjetivo à nomeação em razão da desistência da 

candidata aprovada em quarto lugar e da exoneração do candidato 

aprovado na terceira posição, haja vista que passou a figurar dentro do 

número de vagas previstas no certame. De acordo com a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital na 

hipótese deste passar a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos melhor classificados. Vejamos: "O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Na 

hipótese em exame, o edital previu 4 (quatro) vagas para o cargo de 

odontólogo e o impetrante logrou a 5ª posição no certame (Id. 12346968). 

Extrai-se dos autos que o candidato aprovado em 3º lugar, Luciano 

Oliveira Neto, foi exonerado, a pedido, por meio da Portaria nº 22.873/2017 

(Id. 12346956), enquanto que a candidata Erika Cristiane Sassaki de 

Oliveira, aprovada em 4º lugar, não manifestou interesse em tomar posse 

do concurso, embora devidamente convocada (Id.12346933). Em consulta 

a o  s i t e  d a  P r e f e i t u r a  d e  R o n d o n ó p o l i s 

(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/), foi possível confirmar a desistência 

da candidata Erika, pois além de tal candidata não constar na relação de 

servidores ativos, não foi encontrada sua portaria de nomeação. Neste 

contexto, conclui-se que o impetrante, de fato, passou a figurar dentro do 

número de vagas previstas no edital (3º lugar). Como sabido, o candidato 

aprovado em posição classificatória compatível com as vagas previstas 

no edital do concurso possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo 

de sua validade, tendo a Administração Pública discricionariedade de 

identificar o melhor momento, de acordo com a sua conveniência e 

oportunidade, para realizar as nomeações durante o período de validade 

do certame. No entanto, esse poder discricionário da Administração é 

limitado na hipótese de contratação precária de terceiros durante o prazo 

de validade do certame, sendo que, nessa hipótese, gera, de imediato, 

direito líquido e certo à nomeação para os candidatos aprovados dentro do 

número de vagas disponibilizadas no concurso. Nesse sentido é a 

jurisprudência pacífica do STJ: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. APROVAÇÃO DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DE TERCEIRIZADO NAS 

FUNÇÕES DOS CONCURSADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADA. 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONVOLAÇÃO 

DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM LIQUIDEZ E CERTEZA. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA. Não cabe falar em ofensa aos arts. 

165, 458 e 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem 

pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos 

autos, o que é o caso da presente hipótese. 2. O Tribunal de origem, a 

quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos 

de convicção dos autos, assentou que não houve cerceamento de 

defesa; que é da agravante o ônus da prova, a qual é órgão da 

administração indireta; e que houve preterição de candidatos aprovados 

no certame, em razão da manutenção de contratos com empresas 

terceirizadas. 3. Entendimento insuscetível de revisão, nesta via recursal, 

por demandar apreciação de matéria fática, inviável em recurso especial, 

dado o óbice da Súmula 7/ STJ. 4. A Jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de que a contratação precária de terceiros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 403 de 541



durante o prazo de validade do certame, por si só, gera direito subjetivo à 

nomeação para os candidatos aprovados dentro do número de vagas 

disponibilizadas no concurso. Agravo regimental improvido” (AgRg no 

AREsp 497.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014). Da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que a Administração Pública Municipal, 

nos meses de julho e outubro de 2017, e no mês de março de 2018, após 

a homologação do concurso, nomeou 3 (três) profissionais (Marília de 

Oliveira Bezerra, Thais Corina Nunes de Campos e Laura Carla lima de 

Paula) para exercer o cargo em Comissão de Odontólogo do Programa de 

Saúde da Família – PSF, conforme se infere das Portarias nºs 22.350, 

22.588 e 22.956 (Id. 12346981). Dessa forma, as nomeações para o cargo 

de odontólogo realizadas pela autoridade coatora demonstram a real 

necessidade do serviço público, bem como a existência de cargo efetivo 

vago, hipótese que exigia o aproveitamento dos que se submeteram ao 

prévio concurso público, o que não ocorreu. Em que pese a ocupação 

precária, no caso em tela, tenha ocorrido por nomeação em cargo em 

comissão, verifica-se, nesta fase inicial, que tais contratações tem como 

finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez que o 

cargo de odontólogo não está relacionado dentre os cargos de provimento 

em comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei Municipal nº 

3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe que as 

funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão necessários 

à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os constantes do 

Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos mencionados no 

aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que demonstra que 

as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de preenchimento de 

cargos efetivos vagos. Oportuno mencionar que as aludidas nomeações 

também não se amoldam a exceção prevista no art. 66, da Lei Municipal nº 

3.247/2000, a qual autoriza o Poder Executivo a preencher qualquer dos 

cargos relacionados diretamente com a área de Saúde e Educação, dentre 

eles o de odontólogo (§1º), através de Teste Seletivo, no caso de 

comprovada necessidade temporária de excepcional interesse público 

Municipal, desde que haja vaga em aberto e não exista nenhum 

concursado na lista de espera. No caso, existem candidatos 

aprovados/classificados em concurso público aguardando suas 

respectivas nomeações. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se 

posicionou no sentido de que a ocupação precária, por comissão, 

terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas 

atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura 

desvio de finalidade, caracterizando burla à exigência constitucional do 

concurso público. Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA 

DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. 

PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por 

comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições 

próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos 

aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo 

eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de 

classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à 

nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal 

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 

22.03.11). (Precedentes: RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro 

Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro 

Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o 

Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 

614.438/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). 

Logo, a princípio, verifica-se que a ocupação precária dos cargos de 

odontólogo, através das nomeações para exercer cargo em comissão, 

caracteriza uma verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, 

da Constituição Federal, na medida em que, surge para o impetrante o 

direito subjetivo à nomeação. Assim, resta demonstrada a ocorrência de 

preterição ao direito do candidato classificado no concurso público, o que 

impõe o deferimento da liminar pleiteada. Com essas considerações, 

CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida, para 

determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e 

nomeação do Impetrante no cargo de “Odontólogo”, para o qual foi 

classificado em quinto lugar no concurso realizado em 2016 (Edital nº 

01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016). Sem custas (art. 10, inciso III, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios 

(artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário 

(art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo 

para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os 

cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da 

lei. P. R. I. C. Rondonópolis, segunda-feira, 30 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005142-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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, 22/07/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737189 Nr: 79-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA PEREIRA CAVALLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Cumpra-se a parte final do despacho de fl. 232.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720789 Nr: 1833-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONES RECK DE MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722916 Nr: 3925-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, ANATALICIO VILAMAIOR - OAB:5172

 INTIMAÇÃO ao Dr ANATALÍCIO VILAMAIOR, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806682 Nr: 16942-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GLORIA FRANCISCA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A Drª CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, para que devolva 

os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736412 Nr: 15752-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A Drª CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, para que devolva 

os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 325650 Nr: 9442-96.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERNANDO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS 

ORLATO - OAB:3677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - 

OAB:MT/ 13.985-B

 INTIMAÇÃO ao Dr. FABIANO MAGALHÃES FERRARI, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 366751 Nr: 13740-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr ILMAR SALES FERNANDES, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724519 Nr: 5510-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:PROCURADOR, MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS ORLATO - 

OAB:3677/MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 INTIMAÇÃO ao Drª ILMAR SALES MIRANDA, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793942 Nr: 11868-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONI ROCHA CARAPIA VICTOR, IONI ROCHA 

CARAPIA VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - 

OAB:MT/9697, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - OAB:20016/O, 

RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B, RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682/B

 INTIMAÇÃO A Drª PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 92168 Nr: 3557-43.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLEIMAN ALY DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - 

B, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - OAB:20016/O

 INTIMAÇÃO A Drª PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789290 Nr: 9941-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCE J. G. DE OLIVEIRA, DUCE JANE GOMES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DA ALMEIDA - OAB:18.562 OAB/MT, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 INTIMAÇÃO A Drª RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 10210 Nr: 5651-37.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, 

PEDRO MASAO SHIMOE, VALDENY PEREIRA SHIMOE, ADAO RAMOS DE 

FREITAS RIOS, JOSE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 
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dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 18249 Nr: 8489-50.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS BEIRA RIO LTDA, JOAO TEODORO 

BRAGA, MAURO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 10166-81.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDO COELHO DE LIMA, 

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA, SERGIO DIVINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 51168 Nr: 4731-92.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE DISTRIBUIDORA DE TECIDOS 

LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52028 Nr: 474-87.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52106 Nr: 506-92.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52110 Nr: 490-41.1997.811.0003

 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. S. KANACILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52112 Nr: 492-11.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 63459 Nr: 12021-27.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLO & ABDEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 63462 Nr: 12024-79.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 67264 Nr: 2506-31.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRUR DENTE PRODUTOS ODONTO 

HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 85300 Nr: 20675-66.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PARMEJANE DE MATOS COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 91307 Nr: 1776-30.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDO TELHAS LTDA, JOSE LOPO DOS 

SANTOS, JOAO NOGUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 92787 Nr: 4204-38.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS PAULA DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 101495 Nr: 689-10.1990.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE DISTRIBUIDORA DE TECIDOS 

LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 101496 Nr: 1495-40.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE DISTRIBUIDORA DE TECIDOS 

LT, FRANCISCO ALVES DA SILVA, ROBERTO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 101497 Nr: 690-92.1990.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE DISTRIBUIDORA DE TECIDOS 

LT, FRANCISCO ALVES DA SILVA, ROBERTO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 102064 Nr: 159-54.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEPRL, EDMNDO, EDSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380, VITOR MARTINELLI 

DE MENDONÇA - OAB:13082

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 297439 Nr: 112-75.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON SOUZA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 294744 Nr: 13667-72.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE DISTRIBUIDORA DE TECIDOS 

LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 282858 Nr: 6369-87.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOTA & DOTA LTDA, MILTON DOTA, JOSE 

DOTA, LUIZ MAMORU DOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 385316 Nr: 13430-23.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, JOSE 

CARLOS ARAUJO, SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 385316VISTO..... Assim, deixo de decidir essa questão até 

a publicação do acórdão proferido nos autos do recurso representativo da 

controvérsia.Com essas considerações, acolho parcialmente o pedido 

formulado na EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDDE proposta por DENILTON 

PIMENTA VIEIRA e chamo o feito à ordem para excluir do polo passivo 

DENILTON PIMENTA VIEIRA.Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Expeça-se 

mandado de avaliação dos veículos penhorados nas páginas 

58/59.Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 7 de agosto de 2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783389 Nr: 7537-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DOS ANJOS CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 317160 Nr: 3340-58.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI EUNICE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RICARDO PASSINATO 

- OAB:/MT 8485

 VISTO

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 119/121.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786005 Nr: 8590-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA, ELIS 

PISTORI, IONE DE BARROS PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 PROCESSO Nº 786005VISTO....Decido. ..Com essas considerações, 

REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por ELIS PISTORI e 

determino o prosseguimento da execução.Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162).Cite-se somente a empresa por edital.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804109 Nr: 15939-09.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMARA APARECIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786005 Nr: 8590-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA, ELIS 

PISTORI, IONE DE BARROS PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 VISTO.

Defiro a citação por edital da empresa executada, requerida pelo 

exequente (fls. 66).

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).

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a exceção de pré-executividade de fls. 24/43.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719136 Nr: 177-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CHAVES RIBEIRO ME, MARCELO 

CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE HELICA DA ISLVA 

ICHI - OAB:24523/O

 VISTO

Intime-se a parte exequente, mediante remessa dos autos, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o correto CNPJ/MF 

do executado MARCELO CHAVES RIBEIRO - ME, haja vista que o CNPJ 

informado pertence a L. C. R. PERALTA & CIA LTDA, conforme extrato em 

anexo.

Após, concluso para análise do pedido de penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789290 Nr: 9941-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCE J. G. DE OLIVEIRA, DUCE JANE GOMES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 408 de 541



DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DA ALMEIDA - OAB:18.562 OAB/MT, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser deferido.Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente 

viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como 

primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line 

constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal.

(...), DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC.Havendo 

bloqueio de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo legal, oferecer embargos.(...).DEFIRO, ainda, a penhora de bens em 

nome da parte devedora, via sistema RENAJUD, tornando inviável a sua 

transferência a terceiros sem a devida ordem ou autorização 

judicial.Efetuado o registro, caberá ao 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.Não sendo localizado 

veículo(s) em nome do(a) executado(a), via RENAJUD, a secretaria 

deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 280960 Nr: 4416-88.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. BORGES & CIA LTDA, HÉLIO MARTINS 

BORGES, CLARA LUCIA ARANTES MARTINS, LUIZ RICARDO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 102660 Nr: 834-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, LUCINEIA 

APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA, SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 318905 Nr: 2830-84.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 319026 Nr: 1469-42.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO E VERDOLIM LTDA, ESPÓLIO DE 

GENTIL BONFIM DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 366384 Nr: 13475-61.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMOGENES RAMOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 415205 Nr: 10839-20.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MILHOMEN DE BRITO ME, MARIA 

LUCIA MILHOMEN DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA JULIANA LEITE DA 

SILVA - OAB:22436

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 417499 Nr: 13163-80.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDONOPOLIS MANUTENCAO AERON 

PECAS LTDA, CLAUDIO AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS, JOBERTO 

LOURENCO DOS SANTOS, JOBERTO MANOEL LOURENCO DOS SANTOS, 

JOAOZINHO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 419591 Nr: 1886-33.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURLAN & OLIVEIRA LTDA, JOSE ADAIR 
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FANELI DE OLIVEIRA, JOELSON FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733793 Nr: 13709-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIR ESTEVAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 427698 Nr: 9946-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDAS RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP, 

ANGELA MARIA DA SILVA, DIANA MARIS WATTHIER STELLA DAL 

MOLIN, NUBIA LAFAETE DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 433015 Nr: 1679-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MILHOMEN DE BRITO ME, MARIA 

LUCIA MILHOMEN DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA JULIANA LEITE DA 

SILVA - OAB:22436

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 427478 Nr: 9648-03.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ANTONIO MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435444 Nr: 4112-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MILHOMEN DE BRITO ME, MARIA 

LUCIA MILHOMEN DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA JULIANA LEITE DA 

SILVA - OAB:22436

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 384819 Nr: 12933-09.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACY MARTINS LEMOS, ARACY 

CALCADOS E CONFECCOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMELIN MIRELA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 413469 Nr: 9146-98.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA DA SILVA MOVEIS ME, 

SANDRA REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 710458 Nr: 5425-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR REDE DIESEL LTDA, CINARA DE BARROS 

PRADOS, EDER LINCOLN FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713338 Nr: 8451-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712863 Nr: 7948-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS E CAMPOS LTDA, JAIME MODESTINO 

DE FREITAS, DORALICE FATIMA CAMPOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LOURENÇO GOMES - 

OAB:OAB/MT 19219

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719007 Nr: 49-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 718927 Nr: 14402-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, LUTFI 

MIKHAEL FARAH NETO, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, 

ELIAS FARAH FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 716711 Nr: 12108-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA SÃO GABRIEL - LTDA, CRISTINA 

MENDONÇA, CLAUDIO GARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725465 Nr: 6422-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEAN SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725469 Nr: 6426-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ALVES BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725475 Nr: 6432-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REWI COMERCIO DE FILTROS E ROLAMENTOS 

LTDA, JOSE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 727418 Nr: 8296-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSUINOS NEGOCIOS AGROPECUARIOS 

LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724395 Nr: 5383-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R COM. DE ART. DO VESTUÁRIO E 

CONFECÇÕES LTDA, WILSON DE GOES JUNIOR, PEDRO VILA LEAL 

GOES, JEFFERSON DE SOUZA FONTES, LUIS FERNANDO LONGARETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719136 Nr: 177-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CHAVES RIBEIRO ME, MARCELO 

CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE HELICA DA ISLVA 

ICHI - OAB:24523/O

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 
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dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719183 Nr: 225-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M MACHADO SORVETES, MANOEL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731608 Nr: 11978-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734186 Nr: 14034-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO ZILMAR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734717 Nr: 14468-26.2013.811.0003

 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: STELA PAULA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734953 Nr: 14650-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA GOMES MAGISTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734955 Nr: 14652-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARLY RODRIGUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799001 Nr: 13910-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA ME, JONAS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799512 Nr: 14160-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISCARNES COM. VAREJ. CARNES E EMBUTIDOS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MENEZES ARIAS, CIBELLE DA 

COSTA NERES, ROSANA ELISA BAPTISTA FERREIRA, RONALDO 

MIORANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800202 Nr: 14480-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TS HOTEIS LTDA, NICOLE CERQUEIRA 

BUNNING, TULIO JOSE DA SILVA, JUDY TEREZINHA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786262 Nr: 8713-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L J C OLIVEIRA - ME, LEANDRO JOSE CARLOS 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 
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VIOTT - OAB:18199

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736291 Nr: 15661-76.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764914 Nr: 15785-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:20888-OAB, PROCURADOR - GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792476 Nr: 11289-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVELASC MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, WANDER MONTEIRO MACHADO, ANTONINO DOS SANTOS 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760780 Nr: 13794-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA MUHAMAD ABDEL JALIL, MARTELLO 

& ABDEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 781938 Nr: 6969-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, SONIA ELIZABETH 

BARROS DA SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789660 Nr: 10106-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR ME, 

PEDRO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789794 Nr: 10138-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MACHADO OLIVEIRA, EDNA MACHADO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:8453/MT, PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13053/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787994 Nr: 9424-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE LOURDES OLIVEIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:6682-B - MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784887 Nr: 8118-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CHAVES RIBEIRO ME, MARCELO 

CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE HELICA DA ISLVA 

ICHI - OAB:24523/O

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784236 Nr: 7859-56.2015.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789284 Nr: 9936-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX W. DA ENCARNAÇÃO, ALEX WEIGEL 

DA ENCARNAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798684 Nr: 13768-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME, MAURO 

SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA, NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES, IEDA 

SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816903 Nr: 1880-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T F IKEGAMI - RESTAURANTE ME, T F IKEGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823529 Nr: 4148-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVELLI & BORCHERT LTDA, MARCELO 

MASSON MORETTI, ENIO NOVELLI, ADRIANE MARIA PEROZA NOVELLI, 

FATIMA GISELI BORCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/PROURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 885343 Nr: 11958-98.2017.811.0003

 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: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MORAES ALBENY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 851120 Nr: 170-87.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVELLI & BORCHERT LTDA, MARCELO MASSON 

MORETTI, ENIO NOVELLI, ADRIANE MARIA PEROZA NOVELLI, FATIMA 

GISELI BORCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758/MT, 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 392208 Nr: 5693-32.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONIN SOLDAS LTDA, ORIOVALDO TONIN, 

SANDRA REGINA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 INTIMAÇÃO ao Drª RICK ANDREI VIEIRA, para que devolva os presentes 

autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) dias, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757384 Nr: 11729-46.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A Drª SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801363 Nr: 14911-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO DE CAMARGO - COMERCIO - ME, 

LUIZ SERGIO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 414 de 541



ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 INTIMAÇÃO ao Drª VINICIUS CARLLOS CRUVINEL, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723741 Nr: 4733-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ERICK FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao LACIC, representado dos advogados João Batista Beneti 

OAB/MT 3.065 e Letícia Pereira OAB/MT 18.291, para "(...)juntar, no prazo 

10 (dez) dias, orçamento especificado ou nova nota fiscal, com a devida 

especificação do serviço realizado, demonstrando de forma analítica o 

valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente 

autorizado(...)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737197 Nr: 87-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DALVA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por DALVA 

RODRIGUES DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 88/93, eventual 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão 

de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na sentença e/ou 

acórdão.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto 

é, já definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida 

no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806198 Nr: 16749-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLAUDIO RAFACHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por CLAUDIO 

RAFACHO SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.O autor 

requer a intimação do requerido para comprovar a incorporação do 

percentual de 11,98% nos vencimentos do autor, sob pena de aplicação 

de multa (fls. 166/167).É o relatório.Decido.Conforme determinado na 

decisão de fls. 154/160, eventual percentual devido será apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a 

liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I 

e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual 

perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos 

termos fixados na decisão (fls. 154/160).No atual estágio do processo já 

se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787661 Nr: 9284-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELLY BEZERRA CURSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por DANIELLY 

BEZERRA CRUSINO em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.A autora 

requer a remessa dos autos ao contador judicial para realização dos 

cálculos necessários. Requer, ainda, que o feito seja remetido para perícia 

judicial de avaliação contábil (fls. 220/227)É o relatório.Decido.Conforme 

determinado no acórdão de fls. 69/74 dos autos em apenso - agravo, 

eventual percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em 

razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão 

de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na sentença e/ou 

acórdão.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto 

é, já definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida 

no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Edital
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EXECUTADO(S): AUTO PEÇAS BOA ESTRELA LTDA.
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Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, os bens de propriedade de JINJI KOBATA e 

SUMIE KOBATA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 28 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 28 de setembro de 2018, a partir das 14:00 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: Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Rua Rio Branco, nº 2.299, 

Bairro Guanabara, Rondonópolis/MT e através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): Um prédio comercial, edificado sob o lote nº. 087 da quadra 31, 

zona urbana de Rondonópolis/MT, com área de 75,00m² (setecentos e 

cinquenta metros quadrados), medindo 15,00 metros de frente por igual 

dimensão na linha dos fundos, por 50,00 metros de extensão de ambos os 

lados dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente para a Rua Dr. 

Fernando Correa da Costa; pelo lado direito, confrontando com o lote nº. 

06 de propriedade de quem de direito; pelo lado esquerdo, com o lote nº. 

10; e aos fundos, com o lote nº. 09Trata-se de uma área de terreno sobre 

o qual há edificada uma casa com 304,24m² (trezentos e quatro metros e 

vinte e quatro centímetros quadrados), em alvenaria, em regular estado de 

conservação. Provido de rede de água, elétrica e telefônica, conservação 

de vias públicas, pavimentação, limpeza pública e iluminação especial. 

Imóvel matriculado sob o nº. 15.067 no Cartório de Registro de Imóveis do 

1º Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em 

01 de março de 2017, atualizado para R$ 1.561.291,08 (um milhão, 

quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e um reais e oito 

centavos), em 09 de julho de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: Não informado.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Fernando Correa da Costa, nº. 1003, Centro, 

Quadra 31, Lote 08, Rondonópolis/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 38.700,36 (trinta e oito mil, setecentos reais e trinta 

e seis centavos), em 05 de abril de 2018.

ÔNUS: Consta Penhora na Execução Fiscal nº. 1181/99 em favor do 

Município de Rondonópolis/MT, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT; Penhora na Execução Fiscal nº. 2754-69.2013.811.0003 

– Cód. 721731, em favor da Fazenda Pública do Município de 

Rondonópolis/MT, em trâmite na 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca 

de Rondonópolis/MT. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022; Luiz 

Balbino da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da venda do(s) bem(ns). Em 

caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido será de 

2,5% (dois e meio por cento) a título de comissão, calculados da 

avaliação.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou na forma parcelada, a qual deverá o arrematante pagar em até 08 (oito) 

parcelas (art. 885 do CPC/2015), garantido por restrição sobre o próprio 

bem. OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se 

ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s) AUTO 

PEÇAS BOA ESTRELA LTDA., na pessoa de seu Representante Legal, e 

os proprietários do bem JINJI KOBATA e SUMIE KOBATA, bem como os 

eventuais: coproprietários; herdeiros; 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, 09 de julho de 2018. Eu, __________ 

Ricardo Leite Vieira, Gestor Judiciário, o subscrevo e assino.

RICARDO LEITE VIEIRA

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007 - CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006362-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15(quinze) 

dias, promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento de distribuição do feito nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos para deliberação urgente. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006361-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO)

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15(quinze) 

dias, promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento de distribuição do feito nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos para deliberação urgente. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 719084 Nr: 128-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação da parte executada 

quanto ao pagamento do RPV. É o que me cumpre certificar.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 416 de 541



Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 424780 Nr: 6878-37.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO CASTELHANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença julgando 

improcedente a presente ação, bem como que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 726401 Nr: 7334-45.2013.811.0003

 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: CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença julgando 

improcedente a presente ação, bem como que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 787956 Nr: 9406-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença julgando 

improcedente a presente ação, bem como que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734553 Nr: 14327-07.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença julgando 

improcedente a presente ação, bem como que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 445403 Nr: 585-80.2011.811.0003

 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: WANDERLEY MENTONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença julgando 

improcedente a presente ação, bem como que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 746723 Nr: 6011-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 413564 Nr: 9203-19.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDINA DUARTE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.,

Cumpra-se o v. acórdão.

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785861 Nr: 8538-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MAISA PINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 815558 Nr: 1413-03.2016.811.0003

 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: ANDREIA DIAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Vistos etc.,

Cumpra-se o v. acórdão.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735591 Nr: 15115-21.2013.811.0003

 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: ELIO FERNANDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA OCAMPOS CARDOSO 

- OAB:9567/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786435 Nr: 8780-15.2015.811.0003

 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: ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA 

- OAB:OAB/MT 18822, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 760639 Nr: 13701-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONÓPOLIS/MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Cumpra-se o v. acórdão.

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 756254 Nr: 11002-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBSTER FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - 

OAB:21421/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de execução fiscal movida por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em 

face de WEBSTER FERNANDES DA SILVA.

Na espécie, o executado citado por edital requer a nulidade da citação, e 

consequentemente das custas geradas, sustentando que a Fazenda 

Exequente não esgotou todos os meios de efetuar sua citação, ao 

argumento de que:

 “(...) conforme carnê de IPTU (anexo) recebido todos os anos pelo 

executado em sua residência no mesmo endereço, não pode a exequente 

alegar local incerto e não sabido, posto que envia os carnes de IPTUs 

todos os anos para o executado, que por sinal recebe neste endereço 

que mora a mais de 15 (quinze) anos.”

Todavia, ao comparar os endereços em que se procederam as tentativas 

de citação com o anexo do IPTU trazido pelo autor, constatei que se trata 

do mesmo endereço. (fls. 09v, 13v, 28 e 62). Ademais, o autor sustenta 

que mora no mesmo local a 15 (quinze) anos, mas em um dos ARs 

devolvidos há a informação de “mudou-se”- (fl. 13v) -, podendo até se 

considerar uma tentativa de se ocultar da citação.

Dessa forma, está evidente a impossibilidade de citação da parte ré, não 

restando outra alternativa à exequente se não a citação por edital, bem 

como não há o que se falar em nulidade da citação e muitos menos das 

custas geradas em decorrência do ajuizamento da ação e a citação do 

devedor, observando o Princípio da Causalidade.

Assim, INDEFIRO o pedido postulado para anular a citação, todos os atos 

posteriores à ela e a isenção das custas processuais.

Intime-se o executado na pessoa de seu representante legal para no 

prazo de 10 (dez) dias efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

protesto.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 382666 Nr: 10849-35.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2CDPL, SNR, EDMNDO, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cumpra-se o v. acórdão.
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 717395 Nr: 12826-52.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

VALDEMAR MARRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito.

Voltem-me os autos conclusos.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 448973 Nr: 4153-07.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR SARAIVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR FRANCO DE CARVALHO 

- OAB:4129-B

 Vistos etc.,

Cumpra-se o v. acórdão.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Se inerte a parte autora arquivem-se os autos.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 756676 Nr: 11289-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DRª KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO, 

OAB/MT Nº 6.294, acerca do desarquivamento dos autos conforme 

requerido, bem como, obter vista dos autos no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 96868 Nr: 8729-63.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13.801/MT, MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4410

 Vistos etc.,

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propõe execução fiscal em face de MARIA FRANCISCA DE 

SOUZA, igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do 

devedor para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora 

de seus bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fls. 114.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Promova-se o desentranhamento das fls. 05/10, uma vez que se trata de 

pessoa diversa, homônima da executada.

Considerando a situação de hipossuficiência apresentada pela executada, 

CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça.

Por derradeiro determino a revogação do arresto/penhora – fl. 19.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 72325 Nr: 7221-19.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, FERNANDO MOREIRA DE SOUZA - OAB:4248/MT

 Vistos etc.,

O Município de Rondonópolis, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face de Coder Companhia De 

Desenvolvimento De Rondonópolis, igualmente qualificado, pleiteando, 

dentre outros, a citação do devedor para pagamento da dívida no prazo 

legal, sob pena de penhora de seus bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fls. 104.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de honorários 

advocatícios, tendo em vista que foram pagos juntamente com o 

adimplemento do débito, conforme documento de fls. 110.

De outro lado, condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais, observando o princípio da casualidade, diante do 

ajuizamento da ação e a citação do devedor.

Por derradeiro, determino o desbloqueio do imóvel penhorado, - fls. 34, 

devendo ser oficiado o cartório de registro de imóveis local, para a devida 

baixa.

Com o trânsito em julgado, e o pagamento das custas arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006355-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que houve a oposição de embargos à 

execução fiscal de nº 1006171-71.2017.8.11.0003, efetuando a parte 

executada a garantia do juízo no valor da CDA, qual seja, R$ 7.312,82 

(sete mil trezentos e doze reais e oitenta e dois centavos). Entretanto, é 

certo que o art. 16 da Lei nº 6830/80 estabelece que não são admissíveis 

os embargos do executado antes de garantida a execução. Com efeito, se 

sobre o valor executado houve a fixação de honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) no despacho inicial, deve a parte embargante 

garantir também os honorários fixados. Nesse sentido, é inclusive o 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. NECESSIDADE 

DE REFORÇO, PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS NO DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. 

LEGALIDADE. 1. Controverte-se a respeito de acórdão que deu 

provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo de 

primeiro grau, que determinava o reforço da penhora, para incluir, na carta 

de fiança bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios 

fixados no despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal. 2. 

Em redação literal, os arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a 

garantia deve abranger o principal, a multa e os juros de mora e os demais 

encargos da CDA. 3. Nas hipóteses em que o encargo legal envolve os 

honorários advocatícios (e.g., Decreto-Lei 1.025/1969) não haveria 

dúvida. No caso concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada 

originalmente pelo INSS, circunstância em que os honorários não constam 

da CDA, dependendo do arbitramento judicial. 4. O Código de Processo 

Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido 

em seu art. 1º). 5. Mediante interpretação sistemática e histórica, aliada ao 

propósito de assegurar maior agilidade na tramitação das Execuções 

Fiscais, é legítimo concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o 

qual a penhora deve compreender o principal atualizado, os juros, as 

custas e os honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das 

Execuções processadas no rito da LEF, de modo que a garantia judicial 

nelas prestada deve abranger os honorários advocatícios. 6. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp: 1409688 SP 2013/0336707-5, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014) Assim, intime-se 

a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

reforço da segurança do juízo nos autos da execução fiscal. Caso não 

haja a garantia do juízo, postergo a análise dos embargos à execução até 

que haja no executivo fiscal reforço suficiente para a satisfação do 

débito. Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os autos 

conclusos. Em caso de inércia, certifique-se no executivo fiscal a 

determinação nessa decisão para a postergação da análise dos embargos 

à execução e o prosseguimento da execução fiscal, sem a liberação do 

valor depositado, intimando-se a exequente para indicar bens passíveis de 

penhora. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002917-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

A.A. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a pesquisa pelo sistema RENAJUD para localizar veículos em 

nome dos executados, A. A. DOS SANTOS-ME – CNPJ: 

32.961.161/0001-38 e ADELIA ALVES DOS SANTOS – CPF: 

452.779.741-72. Defiro a busca pelo sistema RENAJUD para localizar 

veículos em nome da parte executada, eis que se trata de ferramenta 

disponível ao exequente em simplificar e agilizar a busca de bens aptos a 

satisfazer a execução. Segue anexo o protocolo e resposta da pesquisa 

efetuada pelo sistema RENAJUD, com os seguintes passos: 3) RENAJUD 

POSITIVO Efetivada a restrição do veículo pelo RENAJUD: a) Sendo o 

endereço constante nos dados do proprietário no sistema RENAJUD 

diverso daquele trazido na inicial, expeça-se imediatamente mandado de 

penhora e avaliação, e, por conseguinte, intimação da parte ré, inclusive 

para, querendo, oferecer embargos, no prazo legal disposto no art. 16 da 

LEF. b) Se o endereço da inicial for o mesmo constante no RENAJUD ou se 

não for suficiente para a diligência pelo Oficial de Justiça, intime-se a 

exequente para indicação do endereço correto, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 6.830/80. Com a indicação, expeça-se o mandado de penhora e 

avaliação. 3.1) RENAJUD positivo com veículo alienado fiduciariamente 

Caso encontrado veículo com alienação fiduciária e inexistindo outros 

veículos suficientes para satisfação do débito, procedo a restrição à 

restrição de transferência nos veículos encontrados. Isso porque é 

possível a penhora sobre o eventual crédito da parte devedora o bem 

alienado fiduciariamente, como se vê do entendimento do egrégio Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. I - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o 

patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 

contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam 

constritos. II - A restrição de circulação (restrição total) de veículo é 

medida excepcional que somente se justifica por razões de segurança 

pública ou demonstração de que, ante as circunstâncias do caso 

concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do 

bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 

03/07/2015) Todavia, isso não significa a possibilidade de imediata 

satisfação do débito, não sendo possível a expedição de mandado de 

penhora e avaliação neste momento. 4) EM CASO DE PENHORA E 

TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se interpostos embargos à 

execução, intime-se a parte exequente para apresentar manifestação, no 

prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito com relação à penhora realizada, no prazo de 05 

(cinco) dias. 5) RENAJUD NEGATIVO Caso a tentativa de pesquisa 

RENAJUD reste infrutífera, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 

Após: a) Decorrido o prazo sem indicação de bens, suspenda-se o feito 

por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 921, §1º do 

CPC. b) Transcorrido o prazo supra de suspensão, intime-se a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas 

via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já 

arquivado por 1 (um) ano e inexistindo a indicação de bens passíveis de 

penhora, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do 

prazo prescricional. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638460 Nr: 297-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON LEME PORTUGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVERSON LEME PORTUGUES, Filiação: 

Alcileno Enidio Portugues e Lucinele Lemes, data de nascimento: 

29/08/1992, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), 

estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: I – Defiro a cota retro. II – Cite-se o réu Emerson leme 

Portugues, via edital, para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta à 

acusação.III – Decorrido o prazo e sem apresentação de resposta, 

manifeste-se o Parquet.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vinicius Basso de 

Oliveira, digitei.

Rondonópolis, 08 de agosto de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 606255 Nr: 4070-65.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE ALMEIDA GUIMARÃES, 

JACSON JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Laércio Antônio dos Santos Pelliccioni - OAB:4.288/MT

 I – Designo para o dia 11 de outubro 2018, às 16h10min, audiência para 

oitivar a vítima e interrogar os réus.

II – Intime-se a vítima no endereço informado de fl. 149, bem como o réu 

Jacson José dos Santos fl. 148.

III – Homologo a desistência da testemunha Diego Almeida Guimarães, 

conforme formulado as fl. 141.

III – Decreto a prisão do réu José Alexandre Almeida Guimarães, com 

fundamento no art. 312 do CPP, vez que se mudou sem informar novo 

endereço em juízo.

IV- Intime-se o defensor constituído pelo DJE, o Parquet a Defensoria 

Pública.

Rondonópolis, 31 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614296 Nr: 4924-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATTOS PEREIRA LOPES, DDAG, 

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Defiro o requerido, concedendo o prazo de defesa de 05 dias para a 

juntada do endereço atual e correto da referida testemunha. Encerrada tal 

prazo voltem-me para designar audiência de continuidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638948 Nr: 695-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência formulada pelas partes, dando por encerrada a 

instrução probatória. Intimem-se as partes para apresentação de 

memoriais, voltando-me para sentença ao final

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 616722 Nr: 7428-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DIONIZIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado PAULO DIONÍZIO DA SILVA opôs embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 55, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve omissão 

no referido decisum, no tocante à determinação de restituição da fiança 

prestada às fls. 38. O Ministério Público manifestou anuência ao pedido 

formulado, consoante se vê às fls. 56/62.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe omissão na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a omissão na decisão de fls. 55, 

para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 38), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 604392 Nr: 2156-63.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALINO LOPES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado IVALINO LOPES DE QUEIROZ opôs embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 75, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de devolução 

da fiança após a dedução das custas e despesas processuais. O 

Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

75, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 421 de 541



segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 21), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 615018 Nr: 5672-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDALVO SANTOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado LINDALVO SANTOS DA ROCHA opôs embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 53, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de restituição 

da fiança prestada às fls. 24. O Ministério Público manifestou anuência ao 

pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

75, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 24), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 616724 Nr: 7430-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado JADSON DA COSTA DIAS opôs embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 49, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de devolução 

da fiança após a dedução das custas e despesas processuais. O 

Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

49, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 18), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 320861 Nr: 5615-15.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALENTIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado APARECIDO VALENTIN DA SILVA opôs embargos 

de declaração em relação à sentença de fls. 75, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de devolução 

da fiança após a dedução das custas e despesas processuais. O 

Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

75, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 26), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 604587 Nr: 2356-70.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CÉZAR XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado CAIO CÉZAR XAVIER opôs embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 64, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de devolução 

da fiança após a dedução das custas e despesas processuais. O 

Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

64, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 422 de 541



segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 22), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 620148 Nr: 3301-86.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado VOLMIR RICARDO opôs embargos de declaração 

em relação à sentença de fls. 38, que reconheceu a prescrição da 

pretensão punitiva, sob o argumento de que houve contradição no referido 

decisum, no tocante à determinação de devolução da fiança após a 

dedução das custas e despesas processuais. O Ministério Público 

manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

38, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 20), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 620900 Nr: 4039-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MEIRA HONORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado SERGIO MEIRA HONÓRIO opôs embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 55, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de devolução 

da fiança após a dedução das custas e despesas processuais. O 

Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

55, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 19), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 628758 Nr: 1372-81.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONORIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA opôs embargos 

de declaração em relação à sentença de fls. 57, que reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum, no tocante à determinação de devolução 

da fiança após a dedução das custas e despesas processuais. O 

Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

57, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 19), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673161 Nr: 5295-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS NOGUEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Designo audiência para colher o depoimento da vítima L. A. da S., nos 

termos da Lei n. 13.431/2017, para o dia 15 de agosto de 2018, às 9h, o 

qual será colhido, portanto, em sala adequada e com intermediação de 

técnica capacitada para este fim. Dispenso a requisição do acusado para 

essa audiência.

 Para audiência em continuação, designo o dia 04 de setembro de 2018, às 

15h30min. Os presentes – inclusive as testemunhas de defesa que 

compareceram – saem devidamente intimados. Intimem-se as testemunhas 

de acusação e requisite-se o acusado, já que será interrogado neste ato.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Maura Rosa Pinto 

(investigadora de polícia) no endereço, qual seja: “Rua Projetada 01, n° 

800, bairro Jardim Rívera em Rondonópolis/MT, telefone (66) 9 9644 – 

3509”.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Ana Letícia Bonfanti.

Requisite-se o policial civil Ademir Dias de Matos.

Requisite-se o réu para audiência do dia 04 de setembro de 2018, às 

15h30min.
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Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668907 Nr: 1636-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da não intimação da vítima Deisiele Pereira dos Santos (fl. 167) e da 

não condução da vítima Leonardo Marques da Silva (fl. 170), não me resta 

alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 06 de 

setembro de 2018, às 13h30min.

 Solicitem-se informações urgentes acerca da carta precatória expedida 

às fls. 116, em 07 de maio de 2018, não tendo sido informada data para o 

interrogatório do réu até este momento. Diligencie-se inclusive via telefone 

nesse sentido.

 Expeça-se ainda missiva para intimação do réu acerca da nova data. 

Proceda-se ao necessário, COM URGÊNCIA, observando tratar-se de 

processo de réu preso.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da vítima para a vítima 

Leonardo Marques da Silva, no endereço, qual seja: “Rua dos Artistas, n° 

724, bairro Luz D’ Yara em Rondonópolis/MT”.

Expeça-se mandado de intimação para a vítima Deisiele Pereira dos Santos 

no mesmo endereço da vítima Leonardo informado acima.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677500 Nr: 9177-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARRATTE FARIA, MARCKEZAN 

LEOTERIO QUEIROZ, ANTONIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAUJO, 

ADRIANO ALBINO NASCIMENTO, ROSIVALDO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICHOLAS ANDRÉ FERREIRA 

MARTINS - OAB:16865/MT

 Eis a síntese do necessário.Em face da existência de indícios 

satisfatórios da autoria e materialidade da prática dos delitos, que 

estratificam a existência de justa causa para a acusação — também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, dos fatos 

narrados, RECEBO a denúncia nos seus termos. Expeçam-se mandados 

de citação dos acusados para, querendo, apresentem resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se os acusados não 

constituírem defensor, será nomeado defensor para oferecê-los.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677930 Nr: 9560-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Vistos etc. Traslade-se cópia para o inquérito policial correspondente, tão 

logo seja concluído. Em seguida, nada mais havendo pendente neste feito 

e com a vinda do caderno inquisitorial, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670985 Nr: 3404-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, 

JEFERSON PEREIRA ALVES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Andreia Maia dos 

Santos, Gidelson Mota da Silva, Maria Sonia Jacinto da Silva e Adir 

Conceição da Silva, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

No mais, vista às Defesas para a apresentação de alegações finais, no 

prazo de lei.

A seguir, imediatamente conclusos para sentença, observando que se 

trata de processo de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676580 Nr: 8369-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão, expedido por este Juízo 

por força da decisão de fls. 35/36.

Assim, não havendo qualquer alteração fático/processual na decisão de 

fls. 35/36, mantenho por seus próprios fundamentos.

Encaminhe-se o autuado à penitenciária local.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665795 Nr: 14014-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO 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): LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO 

DA SILVA, Cpf: 05457355136, Rg: 25874225, Filiação: Maria Aparecida 

Vilar Santana e Marco Antônio Barreto da Silva, data de nascimento: 

25/02/1997, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro, Telefone (66) 9611-0929. 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 seu agente signatário, denuncia(...) e LEONARDO 

PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA como incursos no art. 157, §2º, 

incs. I (emprego de arma) e II (concurso de agentes), c/c art. 29, ambos do 

Código Penal( 1º FATO ) e no art. 244-B da Lei Federal n. 8.069/90 (2º 

FATO), no formato do que prevê o artigo 69 (concurso material) ambos 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
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665645 Nr: 13910-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANTONIO DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO ANTONIO DE SOUZA ALVES, Rg: 

41905942, Filiação: Sebastiana Narcisa de Souza e Valdomiro Aparecido 

Alves, data de nascimento: 26/02/1987, brasileiro(a), natural de 

Catanduva-SP, 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, o denunciado BRUNO ANTONIO DE 

SOUZA ALVES incorreu nas sanções dos artigos 147 e 150, § 1º, do 

CP(...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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.: 640983 Nr: 2469-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON BARBOSA, Cpf: 09549088804, 

Rg: 20272253, Filiação: Apolônia de Jesus Sotratti e José Barbosa 

Sobrinho, data de nascimento: 14/01/1972, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-SP, solteiro(a), Telefone (66)98445-8247. 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 BARBOSA como incurso nos arts. 306, caput, c/c art. 

298 III, ambos da Lei nº 9.503/97(...)"

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  2 4 6 9 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

640983Vistos.Considerando o requerimento do Ministério Público de fl. 60, 

revogo a decisão anteriormente proferida à fl. 61, 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, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 618243 Nr: 1342-80.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO SANTOS SILVA, Cpf: 

64807185349, Rg: 25360884, Filiação: Domingas Maria dos Santos e Pedro 

Vale da Silva, data de nascimento: 06/03/1979, brasileiro(a), natural de 

União-PI, solteiro(a), soldador, Telefone (66) 9622-2287. 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 Estdo de Mato 

Grosso denuncia FRANCISCO SANTOS SILVA nas sanções do art. 306, § 

306, § 1º incisoso I e II da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito 

Brasileiro(...)"

Despacho: Autos nº 1342-80.2014.811.0064 - 618243Vistos.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, 08 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610751 Nr: 1026-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMILTON GONÇALVES, Filiação: Cleuza 

Antonia Goçalves e Aurelio Gonçalves, data de nascimento: 15/12/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, motorista. 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 AMILTON GONÇALVES nas sanções do art. 306, § 1º, 
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inciso I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)(...)

Despacho: Autos nº 1026-04.2013.811.0064 - 610751Vistos.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, 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.: 609813 Nr: 50-94.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Pedro dos Santos, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante inquirição da testemunha, do interrogatório do réu, declaro 

encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612503 Nr: 2983-40.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LIBANO DE PAULA, GILSON BRITO 

MARTINS DOMINGUES, MARCIO AMORIM GENTIL, DAISON NONATO DOS 

SANTOS SILVA, FÁBIO FORTUNATO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - OAB:9.496/MT, 

SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048-MT, Soila Jordana Pereira 

- OAB:21780/O

 Haja vista a concordância de ambas as partes, homologo a inversão das 

oitivas conforme supramencionado.

Defiro o requerimento do advogado Dr. Algacyr Nunes da Silva Júnior 

(OAB/MT 9496), concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste a respeitos das testemunhas supramencionadas, indicando o 

endereço atualizado.

Defiro o requerimento do advogado Dr. Carlos Roberto Gama Filho 

(OAB/MT 13.444/O), neste ato representando o réu Fábio Fortunato 

Campos, concedendo o prazo de 05 (cinco) para carrear aos autos o 

instrumento de procuração.

Diante não intimação das testemunhas arroladas pela defesa, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2018, às 

17h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607074 Nr: 4908-08.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Alex Sandre Souza 

dos Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, do interrogatório da ré, com o 

retorno da carta precatórias enviada para comarca Juína-MT, a fins de 

inquirir a testemunha Nazareth Paixão, declaro encerrada a instrução 

processual e determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670638 Nr: 3073-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEITE MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 04/06, para CONDENAR o réu Elias 

Leite Mota Junior, brasileiro, solteiro, nascido em 17/02/1999, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 2858021-0 SSP/MT e CPF 

060.221.531-58, filho de Elias Leite Mota e de Lucineide Firmina de Souza, 

residente na Chácara Paraíso, neste município e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 

2°, I e II, do Código Penal, por três vezes (três vítimas), em concurso 

formal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638392 Nr: 240-52.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES SILVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste a respeito das 

testemunhas/vítima supramencionadas.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição das testemunhas supramencionadas.

Defiro o requerimento da defensoria pública de fl.62, determinando a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Maracaju-MS, a fim de 

interrogar o réu Joares Silvino de Oliveira.

Diante do não comparecimento das testemunhas, redesigno este ato para 

o dia 12 (doze) de novembro de 2018, ás 16h50min.

Requisitem-se novamente os policiais Alex e Ronaf.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629976 Nr: 2276-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA LÚCIA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 386, III, do Código de Processo Penal ABSOLVO a ré Vânia Lúcia Leite 

da Silva, brasileira, solteira, faxineira, portadora do RG n° 608232-SSP-MT, 

nascida em 01/09/1968, em Rondonópolis-MT.Compulsando os autos 

verifico em relação ao valor da fiança depositado às fls. 18, nos termos do 

art. 337 do CPP, determino a intimação de Vânia Lúcia Leite, se necessário 

por edital, para restituição da fiança, devendo a mesma ser intimada para 

no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o numero da conta para tal 
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providência, sob pena de perda do aludido valor, que em caso de não 

comparecimento ficará vinculado aos autos 661801.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 627033 Nr: 41-64.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA ALBERTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Solicito a devolução da carta precatória enviada para a Comarca de 

Jaciara sem o devido cumprimento.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Gutembergues 

Barroso dos Anjos, e vítima José Manoel de Oliveira, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia da ré 

Telma Albertina de Souza vez que não manteve seu endereço atualizado 

nos autos desta ação penal.

Diante da inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos à 

defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636213 Nr: 7278-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e 

considerando favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias 

judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no 

valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação 

econômica do acusado (art. 60, CP). No caso, existe a circunstância 

atenuante da confissão, contudo, tendo em mira a fixação da pena no 

mínimo legal não é possível a redução da pena de acordo com a súmula 

231 do STJ. De outro giro, inexistem outras circunstâncias agravantes e 

causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, fixo a pena privativa 

de liberdade definitiva em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Estabeleço o 

regime iaberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em 

vista o que preceitua o art. 33, § 2º, inciso “c” do Código Penal. 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, logo, substituo a pena imposta por 

uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal. 

Finalizando, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isento o 

réu do pagamento das custas e despesas processuais. Registre-se, 

publique-se, intimem-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624404 Nr: 6979-12.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ALMEIDA OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS NESELLO - 

OAB:17454

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08 e pelo aditamento à denúncia 

de fls. 120/121, para CONDENAR o réu Sidnei Almeida Ossuna, brasileiro, 

casado, nascido em 21/07/1979, natural de Rondonópolis/MT, portador do 

RG 1253113-8 SSP/MT e CPF 693.391.801-78, filho de Antônio Pereira 

Ossuna e de Anita Almeida Ossuna, residente na Rua E, quadra 03, casa 

18, Bairro Residencial Bispo Pedro Casaldaliga, nesta cidade e Comarca 

de Rondonópolis/MT, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 

157, “caput”, do Código Penal, por quatro vezes (quatro vítimas), em 

concurso formal e em continuidade delitiva.....portanto, majoro a pena em 

1/5, ficando ela em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de 

reclusão, que fica sendo a pena final.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 

“b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da 

reprimenda.Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias 

judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no 

valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação 

econômica do acusado (art. 60, CP).Portanto, fixo a pena privativa de 

liberdade definitiva ao réu Sidnei Almeida Ossuna em 05 (cinco) anos, 07 

(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime 

inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 

1/30 do salário mínimo.A substituição de pena fica negada, com respaldo 

no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671814 Nr: 4151-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4151-04.2018.811.0064 – Cód. 671814

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Solon 

Pereira de Souza como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Defiro o requerimento ministerial contido nos itens “02, 03 e 04” da cota 

retro.

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.: 674717 Nr: 6661-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SOUZA ARISTEU, WELLINGTON 
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RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº6661-87.2018.811.0064 – Cód. 674717

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os (as) acusados 

(as) WANDERSON SOUZA ARISTEU e WELLINGTON RODRIGUES DOS 

SANTOS como incursos (as) 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 dos (as) 

acusados (as) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que eles (as) poderão arguir preliminares e alegar 

tudo que interessa em sua defesa, oferecerem documentos e 

justificações, especificarem 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.

Por fim, oficie-se à autoridade policial, requisitando-se os prontuários civis 

e guias de identificação dos denunciados, bem como requisitar a 

conclusão do laudo pericial indicado no Ofício de fl. 36-IP.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675120 Nr: 7056-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7056-79.2018.811.0064 – Cód. 675120

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

WASHINGTON HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES como incurso no artigo 

nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, 

CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

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.: 674788 Nr: 6724-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAPHAEL CAETANO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6724-15.2018.811.0064 – Cód. 674788

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado JOSÉ 

RAPHAEL CAETANO ANDRADE como incurso no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado no ofício de fls. 36 

e 54 do inquérito policial, uma vez que referido documento ainda não foi 

elaborado.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603945 Nr: 1697-61.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Autos nº 1697-61.2012.811.0064 – Cód. 603945

Vistos.

Considerando a audiência de instrução anteriormente designada não foi 

realizada em decorrência da redistribuição do feito ao juízo competente, 

por força da criação de novas varas criminais nesta comarca (fl. 166), 

designo nova audiência de instrução e julgamento para o dia 26.11.2018, 

às 17h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633256 Nr: 4896-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Vinicius do Reis - 

OAB:17.942MT

 Vistos.

Às fls. 71/72, o acusado LUCAS PEREIRA DE OLIVERIA apresentou 

justificativa ao não comparecimento em juízo, informando que o mesmo 

restou prejudicado em virtude de problemas pessoais de natureza grave e 

por um lapso temporal, houve confusão quanto ao comparecimento 

temporal em cartório, uma vez que tinha por si o comparecimento 

quadrimestral, ficando impossibilitado de informar e justificar suas 

atividades no referido mês.

Instado a manifestar, o Ministério Público às fls. 73/74 opinou 

favoravelmente ao acolhimento da justificativa apresentada pelo réu, 

desde que o período de prova seja prorrogado pelos meses que o 

acusado deixou de comparecer em juízo, o que deverá ser certificado pelo 

cartório judicial.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu às fls. 71/72 e, prorrogo o período de prova pelos 

meses que o denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o 
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cartório certificar quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, no tocante ao comparecimento mensal em juízo que o acusado dê 

continuidade no seu cumprimento.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634726 Nr: 5996-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO CÉZAR SANTOS, SANDRA 

BARBOZA GUIMARÃES, FERNANDO QUERUBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.924-MT

 Vistos.

Da análise detida dos autos, observo que, durante a instrução, foi 

realizada a inquirição das testemunhas Ailton Ferreira, Marco dos Santos 

Rodrigues e Sebastião Carlos Nascimento Vieira (fls. 175/178 e 

214/2016-a), bem como já foi realizado o interrogatório do réu LUIZ 

ANTONIO CÉZAR SANTOS e da acusada SANDRA BARBOSA 

GUIMARÃES (fls. 207/209 e 222/223).

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que desiste da oitiva 

da testemunha MÁRCIO BARBOSA GUIMARÃES, por outro lado aguarda a 

oitiva da testemunha AGNO SÉRGIO SILVA RAMOS na comarca de Campo 

Novo do Parecis, conforme carta precatória expedida à fl. 127. Por fim, 

requereu que seja decretada a revelia do acusado FERNANDO QUERUBIM, 

em razão do mesmo ter mudado de endereço sem comunicar ao juízo 

conforme certidões de fls. 161/162 e 181 (fl. 224).

É o necessário. Decido.

Pois bem. Considerando que o réu FERNANDO QUERUBIM mudou de 

endereço sem comunicar ao juízo, consoante se infere das certidões de 

fls. 161/162 e 181, entendo que, assiste razão ao pleito ministerial contido 

à fl. 224, assim, DECRETO a sua revelia artigo 367 do Código de Processo 

Penal.

Por outro lado, observo que as defesas às fls. 101 e 122, arrolaram como 

testemunhas de defesa as mesmas indicadas pelo Ministério Público, 

assim, a fim de evitar-se qualquer alegação de nulidade futuramente, 

intimem-se as defesas do réu LUIZ ANTONIO CÉZAR SANTOS e da 

denunciada SANDRA BARBOSA GUIMARÃES para manifestar se 

concorda com a desistência da oitiva da testemunha Márcio Barbosa 

Guimarães como pretende o Parquet e, e, caso insista na oitiva da 

testemunha alhures mencionada que declinem o endereço atualizado 

desta nos autos, para que proceda a intimação da mesma, isso, no prazo 

de 10 (dez) dias, em caso de eventual designação de audiência para sua 

inquirição ou expedição de carta precatória.

 No mais, aguarde-se a devolução da carta precatória expedida à fl. 127, 

visando a oitiva da testemunha Agno Sérgio Silva Ramos na comarca de 

Campo Novo do Parecis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603014 Nr: 730-16.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MOREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Autos nº 730-16.2012.811.0064 – Cód. 603014

Vistos.

Considerando a audiência de instrução anteriormente designada não foi 

realizada em decorrência da redistribuição do feito ao juízo competente, 

por força da criação de novas varas criminais nesta comarca (fl. 97), 

designo nova audiência de instrução e julgamento para o dia 26.11.2018, 

às 16h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 602402 Nr: 84-06.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Vistos.

Considerando a manifestação da defesa da ré LEYDIANE MICHELLY 

FERREIRA TEIXEIRA, a qual ratifica a resposta à acusação outrora e 

encartada às fls. 122/127, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestar acerca da matéria preliminar suscitada pela defesa da ré.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 608692 Nr: 6567-52.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA LUCIA TOMICH, SONIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Silvio dos Santos 

Souza, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, e vítima, com o retorno da carta 

precatória enviada para comarca de Cáceres-MT a fim de interrogatório 

das acusadas, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644766 Nr: 5746-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIAO - 

OAB:18.145/MT, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O-MT

 Defiro o requerimento da defesa, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para carrear aos autos o instrumento de substabelecimento.

Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste a respeitos das 

testemunhas supramencionadas.

Diante não intimação das demais testemunhas arroladas, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 12 (doze) de novembro de 2018, ás 16h05min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643483 Nr: 4714-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Cassio Teixeira Brito, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento ministerial, determinando a expedição de carta 

precatória no endereço à fl. 57 dos autos, a fim de inquirir a vítima Rodrigo 

Alberto.

Diante da inquirição da testemunha, do interrogatório do réu, com o retorno 

da carta precatória enviada para comarca de Francisco Beltrão-PR a fim 

de inquirir a vítima Rodrigo Alberto, declaro encerrada a instrução 

processual e determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333055 Nr: 3866-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON XAVIER, WESLEY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Diante manifestações das partes de fls. 241, e 245, homologo a 

desistência de inquirição das testemunha/vítima José Carlos Roveri, e 

Marco Antônio Roveri, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu Wesley 

dos Santos, e revelia do réu Anderson Xavier declaro encerrada a 

instrução processual e determino vista dos autos às partes pelo prazo 

igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais 

finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675771 Nr: 7660-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA DA ENCARNAÇÃO CARVALHO, 

RHALEL DE SOUZA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:OAB/MT 6.115-B

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório da ré ANGELA DA ENCARNAÇÃO CARVALHO e do réu 

RHALEL DE SOUZA DIB para o dia 08.11.2018, às 15h05.

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 629745 Nr: 2068-20.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI VIDAL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI VIDAL DE MORAIS, Cpf: 

02837847925, Rg: 8147960-7, Filiação: Sofia Vidal de Morais e Ari Mariano 

de Morais, data de nascimento: 05/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Iretama-PR, convivente, motorista, Telefone (66) 9636-6347. 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 VANDERLEI 

VIDAL DE MORAIS no art. 306 da Lei n. 9.503/97 (CTB - Código de Trânsito 

Brasileiro), em cujo dispositivo legal denuncio-o(...)"

Despacho: Autos nº 2068-20.2015.811.0064 - 629745Vistos.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, 09 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.: 610777 Nr: 1054-69.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO ARAÚJO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:15465/MT

 Intimação ao Advogado EDSON RITTER - OAB:15465/MT para 

apresentação de Memoriais Finais, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 614196 Nr: 4819-48.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VINICIUS DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE VINICIUS DOMINGOS, Cpf: 

33052878883, Rg: 35157638, Filiação: Vera Lucia Alves Domingos e 

Francisco Domingos Neto, data de nascimento: 15/03/1982, brasileiro(a), 

natural de Valhinhos-SP, casado(a), motorista, Telefone 19-9821-3904. 

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 JORGE VINÍCIUS DOMINGOS 

como incurso nos art. 302, inciso IV, da Lei 9.503/97 c/c art,e que 
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recebida e autuada esta, seja o mesmo citado(...)"

Despacho: Autos nº 4819-48.2013.811.0064 - 614196Vistos.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, 09 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 643791 Nr: 4946-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIRIS TEIXEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIRIS TEIXEIRA DA CRUZ, Cpf: 

62112260120, Rg: 994332, Filiação: Benedito Amaro da Cruz e Mercedes 

Teixeira da Cruz, data de nascimento: 20/07/1974, natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, pedreiro, Telefone (66) 99721-0070. 

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 OZIRIS TEIXEIRA DA CRUZ como incurso no art. 306, 

caput, da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), ao tempo 

em que requer que seja ele citado(...)"

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  4 9 4 6 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

643791Vistos.Considerando a localização de novo endereço do réu junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL (anexo), determino que se 

proceda a nova citação/intimação do mesmo.Restando infrutífera a nova 

tentativa de citação do acusado desde já, determino 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 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, 09 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 632617 Nr: 4405-79.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS FERREIRA DA LUZ, Rg: 

1230644-4, Filiação: Jandira da Luz e Pedro Ferreira da Luz, data de 

nascimento: 22/11/1980, brasileiro(a), natural de Campo Comprido-PR, 

separado(a) judicialmente, pedreiro, Telefone (66) 9905-2486. 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 MARCOS FERREIRA LUZ 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  4 4 0 5 - 7 9 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

632617Vistos.Considerando a localização de novo endereço do réu junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL (anexo), determino que se 

proceda a nova citação/intimação do mesmo.Restando infrutífera a nova 

tentativa de citação do acusado desde já, determino 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 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, 09 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633994 Nr: 5432-97.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FERREIRA, Rg: 1417759-5, 

Filiação: Creuza Lourenço Ferreira e João Ferreira Filho, data de 

nascimento: 26/01/1978, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

casado(a), motorista, Telefone 66-9984-1010. 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 ANTONIO FERREIRA 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 4 3 2 - 9 7 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

633994Vistos.Considerando a localização de novo endereço do réu junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL (anexo), determino que se 

proceda a nova citação/intimação do mesmo.Restando infrutífera a nova 
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tentativa de citação do acusado desde já, determino 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 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, 09 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641774 Nr: 3232-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS ANDRADE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DOS SANTOS ANDRADE 

MEDEIROS, Cpf: 24038474615, Rg: M284436, Filiação: Elísia de Andrade 

Medeiros e João Guedes de Medeiros, data de nascimento: 05/03/1954, 

brasileiro(a), natural de Santa Vitória-MG, casado(a), sitiante, Telefone 

(66) 8114-8494. 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 ESTADUAL 

denuncia JOSÉ DOS SANTOS ANDRADE MEDEIROS como incurso nos 

arts. 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  3 2 3 2 - 8 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 6 4  –  C ó d . 

641774Vistos.Considerando a localização de novo endereço do réu junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL (anexo), determino que se 

proceda a nova citação/intimação do mesmo.Restando infrutífera a nova 

tentativa de citação do acusado desde já, determino 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 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, 09 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.: 613081 Nr: 3606-07.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GONZALES SANTOS, 

ALESSANDRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielli Moraes de Oliveira - 

OAB:9367 OAB/MT, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965

 Intimação a Advogada DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA- OAB/MT9367, 

bem como ao Advogado MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - 

OAB/MT13.965, para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 610773 Nr: 1050-32.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Execução Penal nº: 1050-32.2013.811.0064 - Código: 610773

Recuperando: Alex Junior Soares de Souza.

 Visto,

Considerando o aporte de cópia do acordão de fls.202/203, efetue-se 

novo calculo de pena nos termos da decisão de Segunda Instância.

Com o aporte do novo cálculo, abra-se vista dos autos para as devidas 

manifestações e voltem-me conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 610773 Nr: 1050-32.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 02/08/2018

Dados Gerais

Execução Número: 1050-32.2013.811.0064

Nome Reeducando: Alex Junior Soares de Souza

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 9a 4m 0d 14/05/2014 05/11/2014 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

 2a 0m 0d 14/05/2014 05/11/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 6a 7m 10d 26/12/2011 05/01/2012 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

01/09/2014 05/11/2014 64 dias fl. 05 e 145

Total de dias interrompidos: 64

Dias Remidos

Remições

Observações

88 fl. 200

Data de Prisão Definitiva: 05/01/2012

Total da Pena: 17a 11m 10d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 05/11/2014

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 11/03/2021

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 432 de 541



Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

05/11/2014 + 6a 7m 3d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 88 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(05/11/2014 - 05/01/2012) - 0a 2m 4d

(2a 10m 0d) - 0a 2m 4d = 2a 7m 26d

Data base para Livramento Condicional 05/11/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 31/01/2028

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

05/11/2014 + 13a 3m 20d + 0a 2m 4d - 0a 0m 0d - 88- 1

Pena Restante a partir da data Atual 11a 3m 19d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

05/01/2012 + 17a 11m 10d + 0a 2m 4d - 0a 0m 0d - 88- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 4m 24d

Data do Término da Pena: 22/11/2029

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 629905 Nr: 2208-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 31/07/2018

Dados Gerais

Execução Número: 2208-54.2015.811.0064

Nome Reeducando: Maxsuel Sousa da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 4m 0d 29/12/2014 29/12/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 7a 0m 0d 02/04/2014 02/04/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 2a 3m 0d 23/02/2017 23/02/2017 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 92

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

- - 30 dias Ref. ao mês 11/2015 - fl. 04;

- - 30 dias Ref. ao mês 01/2016 - fl. 04;

- - 30 dias Ref. ao mês 03/2016 - fl. 04.

24/07/2016 22/02/2017 209 dias fl. 04 e 103

Total de dias interrompidos: 299

Data de Prisão Definitiva: 02/04/2014

Total da Pena: 14a 7m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 23/02/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 23/03/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

23/02/2017 + 2a 1m 1d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(23/02/2017 - 02/04/2014) -0a 9m 29d+0a 0m 0d

(2a 10m 21d) - 0a 9m 29d+0a 0m 0d= 2a 0m 22d

Data base para Livramento Condicional 02/04/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 24/04/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

02/04/2014 + 5a 2m 25d + 0a 9m 29d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 11a 0m 29d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

02/04/2014 + 14a 7m 0d + 0a 9m 29d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 6m 0d

Data do Término da Pena: 30/08/2029

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 629905 Nr: 2208-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Autos nº 2208-54.2015.811.0064 – Cód. 629905

Vistos,

Cuida-se de pedido de Maxsuel Souza da Silva, por intermédio da defesa 

constituída às fls. 154 e 155-v, pleiteando a retificação do cálculo de fl. 

147, devendo constar a detração da guia de fls. 56/56-v, alterar a data do 

início do cumprimento para o dia 23/02/2017, bem como serem 

considerados os meses em que o recuperando compareceu em Juízo.

Ouvido o Ministério Público à fls. 155 e 156, este manifestou pelo não 

acolhimento do pleito defensivo.

É o breve relato. Decido.

Analisando minunciosamente os autos, verifica-se que realmente não está 

constando o campo “detração” conforme os demais cálculos, porém, há 

de se destacar que a data do início do cumprimento da pena do 

recuperando também foi alterada no cálculo de fl. 147, não constando 

como tempo cumprido, apenas, os que estão destacados no campo 

“interrupções”.

Ademais, não há o que se falar em alterar a data do início do cumprimento 

para a última prisão do apenado, sendo, que o mesmo possui mais 02 

condenações anteriores, e como é sabido que as condenações devem 

somar-se para efeito da unificação das penas, mantem-se o dia em que 

ele de fato, deu início ao cumprimento de suas reprimendas.

Por outro lado, observa-se que o pleito defensivo merece acolhimento no 

ponto que dispõe a respeito dos meses em que o recuperando 

compareceu em Juízo, conforme certidão de comparecimento constante 

no Sistema Apolo.

Desse modo, DETERMINA-SE a retificação do cálculo de pena de fls. 147, 

tão somente do campo “interrupções”, devendo ser retirado os meses de 

maio e julho do ano de 2016, visto que o recuperando realmente 

compareceu em cartório, conforme certidões de comparecimento 

constantes no Sistema Apolo.

Por fim, ELABORE-SE novo cálculo de liquidação da pena, devendo ser 

considerado o disposto nesta decisão, após, dê-se vista para as devidas 

manifestações, nos termos do §1º, do art. 112 da LEP.

Às providências.

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673828 Nr: 5888-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERACY BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 [...] .I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – Designo para o dia 27 de agosto de 2018, às 09h00min, 

para realização de audiência de instrução e julgamento.III – Intime-se a 

ré.IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)V – Intime-se a defesa e o Ministério 

Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669474 Nr: 2112-34.2018.811.0064

 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): IRENE ALVES DE ANDRADE, ANA MENDES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B

 Vistos.

Visando readequar a pauta de audiências de réus presos, redesigno o dia 

14/08/2018, às 09h00min, para realizar audiência de instrução e 

julgamento, na sala de audiências da Quarta Vara Criminal deste fórum.

Requisite-se as acusadas.

Intimem as testemunhas, requisitando-os aos seus chefes de repartições 

(CPP, art. 221, § 3º), solicitando ao diretor da unidade prisional os agentes 

prisionais que efetuaram a prisão das denunciadas, a fim de que 

compareçam também a audiência.

Dê ciência às partes.

Cumpra-se em plantão, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673828 Nr: 5888-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERACY BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Veracy Bezerra da Silva, 

dando-a como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se a acusada para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionada se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Defiro a pretensão aduzida à fl. 32, eis que, consoante cediço, os 

aparelhos telefônicos têm sido comumente usados para a prática do 

comércio espúrio de drogas, então inequívoco a necessidade de se 

conhecer os registros contidos no aparelho celular apreendido de posse 

do denunciado em questão, razão qual determino seja oficiada à DD. 

Autoridade Policial responsável pelas investigações, a fim de que 

encaminhe o aparelho à POLITEC para extração de dados, com posterior 

envio do respectivo laudo a esse juízo.

 V- Defiro o requerimento ministerial constante do item VIII da cota de 

acompanhamento à denúncia de fls. 59-61.

VI - 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.: 670790 Nr: 3216-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Considerando que foi requisitada a apresentação do caderno grande de 

anotações, fl. 130, com recebimento à fl. 131 e que o mesmo não aportou 

os autos até presente data, entendo não ser oportuno interrogar o réu. 

Reitere-se a intimação, inclusive o caso de expedição de mandado 

pessoal ao Sr. Delegado para apresentação do referido caderno em 05 

dias., sob pena de crime de desobediência

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626593 Nr: 8521-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENERCINA JOSÉ RODRIGUES FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE FERNANDES - OAB:9889-B

 Código: 626593

Vistos etc.

Ante o teor do requerimento de fls. 97, nomeio a advogada Daniela Cabette 

de Andrade Fernandes para patrocinar a defesa do acusado, inclusive 

para ratificar ou apresentar nova resposta à acusação, inclusive para se 

manifestar acerca da oitiva da testemunha.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 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.: 637670 Nr: 8467-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA PANIAGO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia oferecida em face do acusado JOÃO BATISTA PANIAGO DE 

MIRANDA, já qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intimem-se as 

vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e 

seu defensor (a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de Julho de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675499 Nr: 7407-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 (...) Vistos etc.Acolho o judicioso parecer ministerial ofertado em 

audiência e, de consequência, concedo a liberdade provisória ao 

acusado, mediante o cumprimento de não ausentar-se da cidade sem 

prévia autorização deste Juízo e comunicar eventual mudança de 

endereço.Oficie-se à Gerencia de Criminalista desta Comarca, solicitando, 

no prazo de 10 dias, o laudo que se referiu a V. Excelência. Com a juntada 

da respectiva prova material, retornem os autos à conclusão deste Juízo. 

Por fim, HOMOLOGO as desistências de oitivas das testemunhas 

Thawany Araújo Silva e Roberto de Araújo Marques.Expeça-se o Alvará 

de Liberdade Provisória, observando-se, dentre outros, o disposto nos 

itens 7.15.3 e 7.15.5.2, ambos da CNGC.Nos termos do Artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão 

(soltura do acusado), nos moldes do Enunciado nº 09 do FONAVID, 

informando-lhe que qualquer agressão/ameaça/perturbação por parte do 

acusado deverá ser imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção 

das providências cabíveis.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 PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaJurandir Verneque 

DiasAdvogadoFabiano Dias da Silva Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626593 Nr: 8521-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENERCINA JOSÉ RODRIGUES FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE FERNANDES - OAB:9889-B

 Código: 626593

Vistos etc.

 Ante o teor do requerimento de fls. 97, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 626593 Nr: 8521-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENERCINA JOSÉ RODRIGUES FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE FERNANDES - OAB:9889-B

 Vistos etc.

Cuidam-se os autos de medida protetiva de urgência remetida pela digna 

Autoridade Policial, formulada por Iasmym Alves Szczypior em desfavor 

de Almínio Gomes, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de Providências Protetivas, diante da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06 – Lei 

Maria da Penha.

O órgão do Ministério Público manifestou-se às fls. 82/83, pugnando pela 

extinção da presente medida nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Por meio da cota ministerial de fls. 82/83, opinou o ilustre parquet pela 

extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que 

não existe nos autos qualquer manifestação atual e/ou reclamação da 

vítima com relação ao agressor, não restando alternativa, portanto, senão 

o arquivamento do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO e o faço com fulcro no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil .

Decorrido o prazo recursal e uma vez procedendo com as comunicações 

de estilo, arquive o feito mediante as formalidades legais.

Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que a 

qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu 

favor, havendo novos motivos que ensejam a aplicação das medidas.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 12 de dezembro de 2016.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Juíza de direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626593 Nr: 8521-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENERCINA JOSÉ RODRIGUES FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE FERNANDES - OAB:9889-B

 Código: 626593

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 78/79) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 20/06/2018, às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007603-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE FATIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007603-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSEFA DE 

FATIMA NASCIMENTO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 2018, às 

15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 
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procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Ademais, 

indefiro o pedido de preferencia no trâmite suscitado, uma vez que não é 

hipótese deste. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007494-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO LOURENCO DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007494-41.2018.8.11.0015. AUTOR: PORTAL DA MATA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: ERALDO LOURENCO DE 

ALMEIDA Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por este magistrado. 

Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima marcada. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258046 Nr: 2523-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, 

Silverio Gonçalves Pereira - OAB:OAB/MT4720/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Isto posto, rejeito a preliminar arguida, e julgo procedente o pedido inicial, 

com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para 

condenar a parte requerida a exibir os extratos de evolução da dívida 

relativa à Cédula Rural Hipotecária n.º 14/22224-8, com número anterior 

20/00714-0, vinculada a conta-corrente n.º 11.110-4, agência local n.º 

1180-0, desde a sua emissão até os dias atuais em 05 dias. Facultado ao 

banco requerido cobrar da parte requerente eventual tarifa legalmente 

estipulada para a hipótese em tela de fornecimento das cópias dos 

documentos almejados.Tendo em vista os princípios da causalidade e da 

sucumbência a apresentação dos documentos solicitados, condeno a 

parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do 

valor atribuído à causa, a teor dos arts. 82, 84 e 85 do CPC.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação (ID 9192024) foi apresentada no prazo legal. 

Certifico ainda, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente impugnação à 

contestação e aos documentos apresentados pela parte ré.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008653-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3Z MOVIMENTACAO INTELIGENTE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEADI LIPP OAB - RS66550 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1008653-53.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 3Z 

MOVIMENTACAO INTELIGENTE LTDA. POLO PASSIVO:EXECUTADO: 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 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 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 desentranhamento do mandado id 14036314 

para prosseguimento (penhora). Sinop-MT, 9 de agosto de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001997-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA VIEIRA (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 o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim das Azaléias, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000709-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UEBERLEI MIRANDA ALVES (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 o depósito da diligência( Observação: 

Complemento do ID 6659888) do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Botânico, na cidade 

de Sinop, e , devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006104-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR CAVALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO SANCHES PELLICIONI OAB - MS8348 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROY ROGERS SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1006104-36.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

CARLOS CESAR CAVALHEIROS POLO PASSIVO:REQUERIDO: ROY 

ROGERS SILVA FERRAZ 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 manifestar-se quanto a certidão id 

13973611. Prazo 15 (quinze) dias. Sinop-MT, 9 de agosto de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012117-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINGER DE SOUZA COELHO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1012117-85.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A POLO PASSIVO:EXECUTADO: CLINGER DE 

SOUZA COELHO 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 

14010532. Prazo: 15 (quinze) dias. Sinop-MT, 9 de agosto de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004227-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (REQUERIDO)

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (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 o complemento do depósito da diligência 

do Oficial de Justiça no valor de R$ 402,00 Quatrocentos e Dois Reais, 

conforme a certidão ao ID. 13924418),e, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011357-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZA BATISTA LIMA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que fosse apresentada comprovante de quitação do débito pela parte 

executada citada conforme id 14001058. Certifico ainda que, intimo a parte 

autora a providenciar o recolhimento da diligência para desentranhamento 

do mandado para cumprimento (penhora). Prazo: 15 (quinze) dias. SINOP, 

9 de agosto de 2018. LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002288-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA COSTA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002288-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SAMUEL DA 

COSTA MACEDO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc... Considerando que a advogada do Autor 

compareceu na audiência de conciliação (ID. 13770600), deixo de analisar 

o pedido de ID. 13760356. Intime-se o Autor para que, no prazo de 15 dias, 

apresente impugnação à contestação de ID. 13732622. Após, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem a 

manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002288-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA COSTA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002288-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SAMUEL DA 

COSTA MACEDO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc... Considerando que a advogada do Autor 

compareceu na audiência de conciliação (ID. 13770600), deixo de analisar 

o pedido de ID. 13760356. Intime-se o Autor para que, no prazo de 15 dias, 

apresente impugnação à contestação de ID. 13732622. Após, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem a 

manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003343-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. P. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto aos 

endereços constantes dos IDs. 1157255500 e 11572518, inclusive se 

deseja que seja expedida a carta precatória para cumprimento do 

despacho inaugural, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos etc... 

Proceda a busca do endereço da Requerida através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho 

inicial nos endereços onde ainda não tenha havido diligências. Restando 

infrutífera a diligência supra, a teor do disposto no art. 4º do Decreto Lei 

nº 911/69, determino a intimação do Requerente, para que requeira o que 

entender de direito ou requeira a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante 

legal do Requerente, consignando as mesmas advertências. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002671-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. D. (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 Jardim das Palmeiras, 

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, para posterior cumprimento do despacho abaixo transcrito. 

Vistos etc... Proceda a busca do endereço do Requerido através dos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se 

o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha havido diligências. 

Restando infrutífera a diligência supra, a teor do disposto no art. 4º do 

Decreto Lei nº 911/69, determino a intimação do Requerente, para que 

requeira o que entender de direito ou requeira a conversão da ação de 

busca e apreensão em ação de execução, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção. Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante 

legal do Requerente, consignando as mesmas advertências. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003276-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

 

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 Jardim Botânico, 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 despacho abaixo transcrito. Vistos etc... Proceda 

a busca de endereço da Ré através dos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos 

endereços onde ainda não tenha havido diligências. Caso a diligência 

supra reste infrutífera, intime-se a Autora para que requeira a citação por 

edital no prazo de cinco dias. Havendo o requerimento, cumpra-se o 

despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o 

prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador 

Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, 

o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa 

no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007524-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (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, nos bairros Palmeiras e Violetas, 

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 despacho abaixo transcrito. Vistos etc... Proceda 

a busca do endereço do Requerido através dos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, bem como o bloqueio do veículo através 

do sistema RENAJUD. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços 

onde ainda não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligência 

supra, a teor do disposto no art. 4º do Decreto Lei nº 911/69, determino a 

intimação da Requerente, para que requeira o que entender de direito ou 

requeira a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Quedando-se 

inerte, intime-se pessoalmente o representante legal da Requerente, 

consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito Assinado eletronicamente por: 

C L O V I S  M A R I O  T E I X E I R A  D E  M E L L O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11411817 18030717241727800000011238572

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008917-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. I. C. (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 Parque das Araras, 

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 despacho abaixo transcrito. Vistos etc... Proceda 

a busca do endereço do Requerido através dos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos 
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endereços onde ainda não tenha havido diligências. Restando infrutífera a 

diligência supra, a teor do disposto no art. 4º do Decreto Lei nº 911/69, 

determino a intimação do Requerente, para que dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, ou para que requeira a 

conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Quedando-se inerte, intime-se 

pessoalmente o representante legal do Requerente, consignando as 

mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002123-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito ou requeira a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000305-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor 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 centro, 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 despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... Considerando que o 

bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, ID. 6670920, defiro o 

pedido de ID. 10556007, e converto a presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução, na forma prevista no Livro II, do C.P.C., 

o que faço com fundamento no art. 4º do Decreto-lei nº 911/69, e 

determino que se efetuem as necessárias anotações. Cite-se o executado 

para que no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requeira o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo 

a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se 

casado for, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se 

não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder 

do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado o 

executado, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000976-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. S. (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1000976-69.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A INTERESSADO: ALEXANDRE DE 

LIMA SOUZA Vistos, etc... Cumpra-se a decisão de ID. 10248153. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002256-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. O. R. L. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos requerendo o que entender de direito sob pena de arquivamento 

da deprecata no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001900-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ROBERTO HERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO)

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CAROLINE FONSECA (RÉU)

 

Intimar a advogada da requerente para que preste caução no valor 

equivalente a R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) conforme 

estabelece o § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/1991, para posterior 

expedição de mandado de despejo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO NORO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, visto que a 

correspondência encaminhada para citação do requerido foi recebida por 

pessoa alheia aos autos. Caso requeira a citação por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da diligência no bairro Jardim 

Botânico, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000758-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO FERREIRA BESSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do autor para que, querendo no prazo de quinze (15) 

dias apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001144-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA BRITZKE CHAGAS (REQUERIDO)

INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001144-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA REQUERIDO: INTEGRA 

AGROINDUSTRIAL LTDA - ME Vistos, etc... Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a devolução da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002461-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002461-70.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SEEDCORP 

PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA EXECUTADO: 

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI Vistos, 

etc. Trata-se de ação de execução por quantia certa com pedido liminar de 

tutela de urgência – cautelar de arresto de bens que Seedcorp Produção e 

Comercialização de Sementes Ltda move contra Dalton Roberto Cagnini e 

DRF Comercial Agrícola S.A. A inicial foi recebida pela decisão ID 

12577873, ocasião em que foi deferido o pedido de arresto de bens dos 

devedores. Foi arrestada a lavoura de milho de propriedade do executado 

Dalton que se encontrava cultivada na área de 790 hectares da Fazenda 

Sinuelo, matricula nº 12.344 do CRI de Porto dos Gauchos-MT, com 

produtividade de 70 a 80 sacas por hectare, conforme ID 12830515, 

sendo nomeada como fiel depositária a representante do exequente, Srª 

Viviane Policena Rosa Filice. Tal arresto foi convertido em penhora, sendo 

autorizado ao exequente que procedesse com a colheita dos grãos, ID 

14099649. Em seguida a exequente compareceu em juízo informando que 

procedeu a colheita de 21.616,58 sacas de 60kg de milho, em uma área de 

aproximadamente 400 hectares da área, no entanto tomou conhecimento 

da decisão deste Magistrado que recebeu os embargos de terceiro 

manejados pela empresa Bertuol, onde foi determinada a suspensão das 

medidas constritivas sobre o bem litigioso. Desta forma, requereu que 

fosse reduzido a termo que o milho que já foi colhido ficasse depositado 

em seu nome, pois não é abrangido pelos embargos de terceiro; seja 

nomeado novo depositário fiel da lavoura; que dos 440 hectares que ainda 

restam para serem colhidos, sejam destinados apenas e tão somente 

26.880 sacas de milho de 60kg cada para o terceiro Bertuol; que todo o 

produto que ainda resta ser colhido seja depositado em juízo diante da 

nulidade do contrato de arrendamento e CPR apresentados pelo terceiro; 

seja autorizado que seu preposto e um oficial de justiça acompanhem a 

colheita da lavoura. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, há 

que se ponderar que inexiste certeza de que sobre os supostos 449 

hectares que encontram-se pendentes de colheita haja as 26.880 sacas 

de milho de 60kg discutidas nos embargos de terceiro, razão pela qual não 

há como reduzir a termo, imediatamente, que a ora exequente permaneça 

como fiel depositária dos 21.616,58 sacas de milho que já foram colhidos. 

No entanto, nomeio-a precariamente como fiel depositária dos grãos já 

colhidos até o final da colheita dos 449 hectares remanescentes, ficando 

desde já consignado que caso não sejam colhidas 26.880 sacas de milho 

de 60kg da referida área remanescente, a quantidade que faltar deverá 

ser devidamente compensada do referido montante, e caso sejam colhida 

quantia superior, esta deverá ser destinada à exequente. Determino seja 

nomeado fiel depositário da lavoura existente sobre os 449 hectares 

remanescentes da Fazenda Sinuelo, o representante legal da embargante 

Bertuol. Deixo de analisar o pedido IV da petição ID 14218823 pelos 

motivos já delineados na decisão ID 13308118. Por fim, autorizo que a 

exequente acompanhe a colheita da lavoura existente sobre a área 

remanescente da Fazenda Sinuelo, determinando sejam os trabalhos 

acompanhados por Oficiais de Justiça, que certificarão todo o ocorrido. 

Oficie-se ao juízo deprecante, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002461-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002461-70.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SEEDCORP 

PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA EXECUTADO: 

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI Vistos, 

etc. Trata-se de ação de execução por quantia certa com pedido liminar de 

tutela de urgência – cautelar de arresto de bens que Seedcorp Produção e 

Comercialização de Sementes Ltda move contra Dalton Roberto Cagnini e 

DRF Comercial Agrícola S.A. A inicial foi recebida pela decisão ID 

12577873, ocasião em que foi deferido o pedido de arresto de bens dos 

devedores. Foi arrestada a lavoura de milho de propriedade do executado 

Dalton que se encontrava cultivada na área de 790 hectares da Fazenda 

Sinuelo, matricula nº 12.344 do CRI de Porto dos Gauchos-MT, com 

produtividade de 70 a 80 sacas por hectare, conforme ID 12830515, 

sendo nomeada como fiel depositária a representante do exequente, Srª 

Viviane Policena Rosa Filice. Tal arresto foi convertido em penhora, sendo 

autorizado ao exequente que procedesse com a colheita dos grãos, ID 

14099649. Em seguida a exequente compareceu em juízo informando que 

procedeu a colheita de 21.616,58 sacas de 60kg de milho, em uma área de 

aproximadamente 400 hectares da área, no entanto tomou conhecimento 

da decisão deste Magistrado que recebeu os embargos de terceiro 

manejados pela empresa Bertuol, onde foi determinada a suspensão das 

medidas constritivas sobre o bem litigioso. Desta forma, requereu que 

fosse reduzido a termo que o milho que já foi colhido ficasse depositado 

em seu nome, pois não é abrangido pelos embargos de terceiro; seja 

nomeado novo depositário fiel da lavoura; que dos 440 hectares que ainda 

restam para serem colhidos, sejam destinados apenas e tão somente 

26.880 sacas de milho de 60kg cada para o terceiro Bertuol; que todo o 

produto que ainda resta ser colhido seja depositado em juízo diante da 

nulidade do contrato de arrendamento e CPR apresentados pelo terceiro; 

seja autorizado que seu preposto e um oficial de justiça acompanhem a 

colheita da lavoura. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, há 
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que se ponderar que inexiste certeza de que sobre os supostos 449 

hectares que encontram-se pendentes de colheita haja as 26.880 sacas 

de milho de 60kg discutidas nos embargos de terceiro, razão pela qual não 

há como reduzir a termo, imediatamente, que a ora exequente permaneça 

como fiel depositária dos 21.616,58 sacas de milho que já foram colhidos. 

No entanto, nomeio-a precariamente como fiel depositária dos grãos já 

colhidos até o final da colheita dos 449 hectares remanescentes, ficando 

desde já consignado que caso não sejam colhidas 26.880 sacas de milho 

de 60kg da referida área remanescente, a quantidade que faltar deverá 

ser devidamente compensada do referido montante, e caso sejam colhida 

quantia superior, esta deverá ser destinada à exequente. Determino seja 

nomeado fiel depositário da lavoura existente sobre os 449 hectares 

remanescentes da Fazenda Sinuelo, o representante legal da embargante 

Bertuol. Deixo de analisar o pedido IV da petição ID 14218823 pelos 

motivos já delineados na decisão ID 13308118. Por fim, autorizo que a 

exequente acompanhe a colheita da lavoura existente sobre a área 

remanescente da Fazenda Sinuelo, determinando sejam os trabalhos 

acompanhados por Oficiais de Justiça, que certificarão todo o ocorrido. 

Oficie-se ao juízo deprecante, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002216-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCISCA DE AGUIAR PENTIADO (REQUERENTE)

IVANTEL DE OLIVEIRA PENTIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO (REQUERIDO)

SAMUEL PINHEIRO LOPES (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias informe o 

atual e completo endereço dos requeridos Pedro da Cunha Pinto Netto, vez 

que o informado nos autos consta apenas o nome da cidade, e o Samuel 

Pinheiro Lopes a correspondência retornou com a informação de que não 

existe o número informado, para que posteriormente possam ser citados e 

intimados da audiência designada. Também para que esclareça se o 

endereço informado na petição de ID 14624264 é o endereço do requerido 

Samuel, bem como se é Rua das Dracenas ou Rua das Morangueiras, 368.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003480-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDIR DA SILVA (EXECUTADO)

ROSA INES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor 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 Comunidade Vitória, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007424-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. S. (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito tendo a 

vista a devolução da carta precatória sem o devido cumprimento, 

conforme ID 14531578.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009286-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. N. (REQUERIDO)

J. N. K. (REQUERIDO)

E. L. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1009286-64.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: BENO NEGRI Vistos, etc. 

Considerando o falecimento do Réu Beno Negri, defiro o pedido de 

substituição processual requerido pelo Autor, ID. 11274847. Retifique-se 

na distribuição, registro e autuação, devendo constar no polo passivo da 

presente ação o Sr. Estelio Luiz Negri e a Sr.ª Jucemara Negri Krewer. 

Citem-se os herdeiros para integrar a relação processual, intimando-os 

para que se manifestem em cinco dias sobre a habilitação, nos termos do 

art. 690 do CPC. Com a manifestação, façam-me os autos conclusos, caso 

contrário, cumpra-se a decisão de ID. 9766704. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157081 Nr: 4179-66.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI CLUGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autora Dra. CLEUBE MACEDO 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 intimação, no bairro Maria 

Vindilina, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 113259 Nr: 5556-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JHONATAN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES 

para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 46556 Nr: 51-13.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAÉRCIO DOS SANTOS, ANTÔNIO JOSÉ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o depósito da diligência no valor de R$ 

70,00 (setenta reais), mediante emissão de guia no endereço eletrônico 

arrecadação.tjmt.jus.br, nos autos da carta precatória nº 

1573-42.2017.811.0084, código 53296 da Vara Única da comarca de 

Apiacas - MT, a fim de que a mesma não seja devolvida por falta de 

providências, conforme ofício de fls. 354 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201729 Nr: 4291-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO SOCREPPA, ADRIANO 

DEOCLECIANO DO NASCIMENTO, JOEL R. MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Intimar o advogado do autor Dr. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA para 

que no prazo de cinco dias efetue o depósito dos honorários periciais no 

importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme proposta apresentada às 

fls. 151/151 verso, ou esclareça porque não o faz, sob pena da não 

realização da referida prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79394 Nr: 7741-59.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. CELSO ALMEIDA DA SILVA para que no 

prazo de cinco dias informe o endereço atual do devedor, para fins de 

intimação da penhora, bem como, no mesmo prazo recolha a guia 

disponível no site www.tjmt.jus.br, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178882 Nr: 14739-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, TIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. ANDREYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE para que no prazo de cinco dias dê prosseguimento nos 

autos da carta precatória nº 569-30.2018.811.0065, código 64033 da 

comarca de Terra Nova do Norte, efetuando o depósito da diligência 

necessária ao cumprimento da mesma, a fim de que não seja devolvida 

por falta de providências.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR OAB - SP121813 (ADVOGADO)

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO)

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 
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(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO - 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Credores e terceiros 

interessados AUTOS N.º PJE 1001011-92.2018.8.11.0015 (PROCESSO 

ELETRÔNICO – PJE) ESPÉCIE: AÇÃO DE FALÊNCIA PARTE REQUERENTE: 

D.R.F COMERCIAL AGRÍCOLA S.A, inscrita no CNPJ sob nº 

15.108.969/0001- 58 ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: Antônio 

Frange Junior, OAB/MT 6.218, Verônica Laura de Campos Conceição, 

OAB/MT 7.950 e Rosane Santos da Silva, OAB/MT 17.087. 

ADMINISTRADORA JUDICIAL: ZAPAZ ADMINISTRAÇAÕ JUDICIAL LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ nº 24.297.807/0001-04, representada pelo 

economista Luiz Alexandre Cristaldo, inscrito no Corecon nº 1541/MT, 

ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 200, Salas 104, 105 

e 306, Edifício Centro Empresarial, Cuiabá – MT, e-mail: 

luizalexandre@cristaldo.com.br e atendimento@cristaldo.com.br . 

FINALIDADE: Intimar os credores e terceiros interessados, dos termos da 

SENTENÇA de ID 14431278, abaixo transcrita. ADVERTÊNCIAS: Os 

credores terão o prazo de 15 dias para as habilitações de crédito (art. 99, 

IV). SENTENÇA ID 14431278 : “Trata-se de pleito de recuperação judicial 

formulado por D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A em que, após a 

realização de perícia prévia (ID n.º 12270664/12270747), foi deferido o 

processamento da recuperação judicial, conforme decisão constante do ID 

n.º 12320612, nomeando-se administrador. Apresentado o plano de 

recuperação (Id n.º 13309081 usque n.º 13309127), houve objeção pelos 

credores Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda, Marcos 

Luciano Kappes, Fábio Zuconelli, Marcelo Luiz Casarin, Elóy Balistieri, Adir 

Goubad, Celio Ricardo Goubad, Oilson Parizoto, Nava Parizotto & Simon 

Ltda e Ricardo Parizotto (Id n.º 13392480, 13717130, 13717188, 

13717250, 13717274, 13717297, 13717325, 13717367, 13717364, 

13717384). A relação de credores foi apresentada no Id n.º 14122923. A 

administradora judicial se manifestou no Id n.º 14203206, informando que, 

em visita à sede da empresa, constatou que a mesma se encontra inativa, 

com número reduzido de funcionários e estoque incompatível com a 

atividade desempenhada. Ademais, afirmou que tomou conhecimento 

acerca da emissão de uma CPR por Dalton Cagnani, em favor da 

recuperanda, no importe de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), com 

vencimento para 2020. Sustenta que o referido emitente é acionista da 

empresa DR Cagnani, que, a seu turno, é acionista da empresa em 

recuperação. Estende, pontuando que o aludido título possibilitou a 

emissão de Certificados de Recebíveis Agrícola – CRA, com o fito de 

capitalizar investidores. Afirma a recuperanda, ao inserir no Mercado de 

Capitais título representativo de seu crédito de R$60.000.000,00 (sessenta 

milhões), para lastrear a emissão de CRA’s pelas Securitizadoras ,a fim de 

atrair investidores, passa a se sujeitar às tipificações previstas na Lei que 

trata do mercado de valores mobiliários – Lei n.º 6385/76, mais 

especificamente ao disposto no artigo 27-C da referida legislação, o qual 

preconiza que “Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar 

outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a 

cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim 

de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar 

dano a terceiros.”Ademais, referiu que a recuperanda direcionou o 

recebimento de receitas para conta de terceiros, sem ao menos indicar 

nos autos tais valores para fins de contabilização, conduta esta que 

demonstra intenção de desvio de receita, sendo que o redirecionamento 

dos créditos não ocorreu devido a insistência dos pagantes, bem como 

diante da intervenção do administrador judicial. Diante desses fatos, 

aduziu que há fortes indícios da prática dos crimes previstos na legislação 

de regência, mais precisamente os constantes do artigo 168 e 173 da LRE, 

além do tipo elencado no artigo 27-C da Lei n.º 6.835/76, acima transcrito. 

Assim, postulou pela convolação da recuperação judicial em falência, com 

fulcro nos artigos 73, parágrafo único c/c 94, III, “a” e “b”, da Lei n.º 

11.101/2005. Instada a se manifestar (Id n.º 14216573), a empresa 

recuperanda sustentou que a CPR em questão foi emitida por Dalton 

Cagnini em favor da recuperanda somente para servir como um 

documento a mais para lastrear o CDCA, que seria subscrito peça 

Securitizadora emissora do CRA. Assevera que além da subscrição pelos 

investidores, os CRA’s oferecidos foram devidamente subscritos pela 

área técnica e jurídica da B3 S/A, que é uma Bolsa de Valores e Central de 

Registro, Liquidação e Custódia de Títulos Valores Mobiliários, bem como 

pela Vortx DTVM S/A, instituição financeira e agente fiduciária, além de ter 

sido registrada e supervisionada pela CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários, razão pela qual, se houvesse fraude na negociação, esta não 

teria passado pelo crivo de tais empresas. No entanto, esclarece que a 

emissão dos CRA’s foi prejudicada, devido ao atraso do processo. No 

tocante ao recebimento de valores em conta de terceiros, justificou que, 

diante das diversas ações de execuções proposta face a empresa, 

poderia ocorrer o bloqueio -online nas suas contas bancária, o que 

agravaria a crise vivenciada, de modo que os representantes da empresa, 

impensadamente, solicitaram o pagamento dos valores devidos à empresa 

na conta de terceiros. Entretanto, após a orientação da administradora 

judicial, os depósitos ocorreram na conta de titularidade da recuperanda. 

Ademais, a recuperanda postulou pela convolação da recuperação judicial 

em falência, haja vista a ausência de fluxo de caixa necessário para 

desenvolver suas atividades, inobstante o esforço da empresa para 

superar a crise financeira, referindo, também, que não houve o 

cometimento de quaisquer crimes falimentares. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Inicialmente, cumpre anotar que o objetivo da 

recuperação judicial é propiciar meios de soerguimento à empresa, a fim 

de viabilizar a superação da crise econômica vivenciada, a manutenção 

da fonte produtora, dos empregos gerados e interesse dos credores, com 

o objetivo de estimular a atividade econômica e salvaguardar a função 

social da empresa. A aludida premissa se encontra positivada no artigo 

47, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis: “Art. 47. A recuperação judicial tem 

por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica.” In casu, após a realização de perícia 

contábil da empresa devedora, diante do preenchimento dos requisitos 

legais, elencados no rol do artigo 51 da Lei de regência, foi deferido o 

processamento de sua recuperação judicial. Todavia, sobreveio 

informação de que a empresa se encontra em estado pré-falencial, 

considerando a quantidade reduzida de funcionários e estoque limitado, 

insuficientes ao desempenho das atividades, conforme se extrai do 

parecer da administradora judicial (Id n.º 14203206) e da manifestação da 

recuperanda (Id n.º 14355224). Ademais, os documentos apresentados 

pela administradora judicial demonstram indícios de atos que podem ser 

caracterizados como ilícitos penais, enquadrando-se na situação de 

simulação, notadamente diante da afirmação da própria recuperanda de 

que a CPR acima referida foi emitida com a finalidade de lastrear o CDCA, 

ou seja, não representou, de fato, a existência da operação a que se 

refere a cédula. As hipóteses de convolação da recuperação judicial em 

falência encontram respaldo legal no artigo 73 c/c 94, da Lei n.º 

11.101/2005, ipsis litteris: “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial: I – por deliberação da assembléia-geral 

de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II – pela não apresentação, 

pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III – 

quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o 

do art. 56 desta Lei; IV – por descumprimento de qualquer obrigação 

assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta 

Lei.Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da 

falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação 

judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por 

prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei. (...) Art. 

94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de 

direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título 

ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 

(quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – executado 

por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à 

penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos 

seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: a) 

procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio 

ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos 

inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou 
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fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade 

de seu ativo a terceiro, credor ou não; (...)”. Nota-se que a atual situação 

da empresa em recuperação judicial reflete um estado de insolvência 

crítico, notadamente diante da paralisação de suas atividades comerciais, 

devido à ausência de insumos necessários e capital de giro, consoante 

noticiado pela própria empresa. Nessa toada, o procedimento da 

recuperação judicial não está alcançando seu desiderato, haja vista que a 

empresa já não está mais honrando com a função social almejada, caindo 

por terra o fundamento primordial da preservação da empresa, motivo este 

que, por si só, é suficiente à convolação em falência, sobretudo com 

vistas a preservar o interesse dos credores. Por oportuno, trago à baila 

às lições de Fábio Ulhoa Coelho: “Nem toda falência é um mal. Algumas 

empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, descapitalizadas ou 

possuem organização administrativa precária, devem mesmo ser 

encerradas. Para o bem da economia como um todo, os recursos – 

materiais, financeiros e humanos – empregados nessa atividade devem 

ser realocados para que tenham otimizada a capacidade de produzir 

riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista como um 

valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más 

empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o 

aparato estatal é utilizado para garantir a permanência de empresas 

insolventes inviáveis, opera-se uma inversão inaceitável: o risco da 

atividade empresarial transfere-se do empresário para os seus 

credores.”. (Coelho, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e 

recuperação de empresas / Fábio Ulhoa Coelho.—12. ed. rev. atual. e 

ampl.—São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). No mesmo sentido, 

o entendimento jurisprudencial pátrio vem admitindo a convolação do 

procedimento de recuperação em falência nos casos em que restar 

evidenciada a inviabilidade econômica da empresa, senão vejamos os 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EMPRESA INATIVA POR OCASIÃO DO PEDIDO. DECRETAÇÃO 

DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a decisão em que restou determinada a convolação da 

recuperação judicial em falência. De acordo com o art. 48, caput, da Lei n. 

11.101/05, "poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no 

momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 

(dois) anos". In casu, em que pese num primeiro momento o Juízo de 

origem tenha deferido o pedido, restou constatado pelo administrador 

judicial que, em verdade, a empresa recuperanda se encontrava inativa, o 

que se denota, inclusive, por estar com o fornecimento de energia elétrica 

desativado. A inatividade da empresa inviabiliza o cumprimento do plano 

de recuperação judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de 

exercício regular da atividade, conduzindo inexoravelmente à decretação 

da quebra. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70074704727 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/02/2018) “RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM 

FALÊNCIA. Decisão mantida. Atividade empresarial que apenas declinou 

após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Reintegração de 

posse do imóvel que servia ao estabelecimento da agravante. Alegação, 

sem provas, de que a agravante estaria procurando outro ponto 

comercial. Inviabilidade da empresa. Decisão mantida.” (TJ-SP - AI: 

21721774820148260000 SP 2172177-48.2014.8.26.0000, Relator: Teixeira 

Leite, Data de Julgamento: 25/03/2015, 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Data de Publicação: 30/03/2015) “Agravo de Instrumento - 

Recuperação Judicial - Convolação em Falência. Notória a inviabilidade da 

recuperação, de manter-se a decisão da douta juíza de primeiro grau que 

julgou procedente o pedido de convolação da recuperação judicial em 

falência. Agravo desprovido.” (TJ-SP - AG: 994093182184 SP, Relator: 

Lino Machado, Data de Julgamento: 02/03/2010, Câmara Reservada à 

Falência e Recuperação, Data de Publicação: 19/03/2010) Cabe ressaltar 

que o ônus suportado pelos credores, em decorrência da recuperação 

judicial da empresa, só é legítimo caso a empresa possua condições de 

propiciar benefícios sociais decorrentes do exercício da atividade 

comercial. Assim, na hipótese de inexistência de renda, manutenção dos 

trabalhadores e circulação de riquezas, serviços e produtos, não cabe ao 

Poder Judiciário mantê-la em atividade, por meio da recuperação judicial. 

Ademais, cumpre registrar que, diante das informações prestadas pela 

administradora judicial, a devedora realizou operações de crédito 

referente à emissão de Cédula de Produto Rural e Certificado de 

Recebíveis do Agronegócio, que não condizem com sua atual situação 

econômica e, diante do elevado valor envolvido, podem atingir os credores 

de forma negativa, frisando-se, ainda, que tais operações sequer foram 

listadas no quadro contábil da empresa, fato este que gera dúvidas quanto 

a verossimilhança das informações prestadas pela recuperanda. Diante 

de tais ponderações, se revela imperiosa a convolação da empresa em 

recuperação judicial em falência, precipuamente com vistas a minimizar o 

prejuízo dos credores, considerando-se a inconteste inatividade da 

empresa e ausência de geração de receita, o que torna inviável seu 

soerguimento. À vista do exposto, hei por bem CONVOLAR a presente 

recuperação judicial em falência, razão pela qual, em analogia ao 

dispositivo legal constante dos artigos 73, parágrafo único, e 94, inciso III, 

alínea “a” e “b”, da Lei n.º 11.101/2005, decreto a FALÊNCIA da empresa 

D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, inscrita no CNPJ n.º 

15.108.969/0001-58, que tem como acionistas/administradores Dalton 

Roberto Cagnini – CPF n.º 039.221.159-93 e Michel Gutnik Steinberg – CPF 

n.º 075.623.327-54. Em observância ao artigo 99, inciso II, da LRE, FIXO o 

termo legal da falência em 90 dias antes do pedido de recuperação judicial, 

estabelecendo-o na data de 16 de novembro de 2017. Mantenho como 

administradora judicial a empresa ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA, CNPJ 24.297.807/0001-04, representada pelo economista Luiz 

Alexandre Cristaldo, inscrito no Conselho Regional de Economia do Estado 

de Mato Grosso – Corecon n.º 1541/MT, com endereço na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2000, salas 104, 105 e 306, Edifício 

Centro Empresarial Cuiabá, que deverá ser intimado para, em 48 (quarenta 

e oito) horas, assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso (art. 

33, da LRE). Ademais, determino as seguintes providências: I) que a falida, 

por meio de seus administradores, no prazo de 48 horas, assinem o termo 

de comparecimento, nos moldes do art. 104, da LRE; tomem ciência da 

inabilitação empresarial disposta no art. 102, da LRE e das obrigações 

previstas no art. 104 da referida lei; entreguem ao administrador seus 

livros obrigatórios, bem como todos os bens, livros, papeis e documentos, 

relacionando os bens a serem arrecadados, inclusive aqueles em poder 

de terceiros; apresentem no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relação 

nominal de credores, indicando endereço, importância, natureza e 

classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos 

autos, sob pena de desobediência (art. 99, III, da LRE); II) a administradora 

judicial, através de seu representante, deverá efetuar a imediata 

arrecadação dos bens, documentos e livros (artigo 110, da LRE), bem 

como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que 

se encontrem (arts. 108 e 110, da LRE), para realização do ativo (arts. 

139 e 140, da LRE), ressaltando-se que ficarão eles sob sua guarda e 

responsabilidade (art. 108, § 1º, da LRE). III - determino a retirada dos 

administradores da empresa, ficando consignada a total impossibilidade de 

continuação das atividades da falida. Para evitar risco para a execução da 

etapa de arrecadação, deve a administradora judicial providenciar a 

lacração do local onde se encontrem os bens a serem arrecadados (art. 

109, da LRE), ficando, por ora, a administradora judicial como depositária. 

No tocante aos livros, deve a administradora judicial providenciar seu 

encerramento e guarda em local que indicar; IV) os credores terão o prazo 

de 15 dias para as habilitações de crédito (art. 99, IV). V) com espeque no 

artigo 99, inciso V, da LRE, ordeno a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra a falida que ainda estiverem em andamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma 

Lei; VI) fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 

de bens da falida, sem autorização judicial (art. 99, inciso VI, da LRE); VII) 

oficie-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para o fim de 

proceder à anotação da convolação da recuperação judicial em falência 

no registro dos devedores, para que conste a expressão “FALIDA”, a data 

da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 

11.101/2005 (art. 99, inciso VIII, da LRE); VIII) promova-se a expedição de 

ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades (Detran, 

Receita Federal, Banco Central, Serviços de Registros de Imóveis) para 

que informem a existência de bens e direitos da falida (art. 99, X, da LRE); 

IX) com fulcro no art. 99, XI, da LRE, determino que a administradora 

judicial promova a lacração do estabelecimento, observando-se o disposto 

no art. 109, da LRE; X) a intimação do Ministério Público e a comunicação 

por carta registrada às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados 

e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, para que tomem 

conhecimento da decretação da falência (art. 99, XIII, da LRE); XI) 

EXPEÇA-SE EDITAL de publicação desta sentença, nos termos do 

disposto no parágrafo único, do artigo 99, da LRE, que deverá conter a 

íntegra da presente decisão, a lista dos credores e a advertência de que 

os credores terão o prazo de 15 dias para as habilitações de crédito (art. 
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99, IV). XII) comunique-se, com cópia da presente decisão aos Egrégios 

Tribunais Regionais do Trabalho para que dê ciência aos Juízes do 

Trabalho, às Varas Cíveis desta Comarca e da Comarca da Capital, às 

Varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e ao Ministério 

Público do Trabalho. XIII) a administradora judicial deve providenciar a 

publicação do edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação, bem 

como a afixação na empresa. XIV) proceda-se às retificações 

necessárias no PJE, constando como falência. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se”. RELAÇÃO DE CREDORES DA DEVEDORA: CRÉDITO 

TRABALHISTA: ALEXANDRE REGIO LEITE, R$3.389,89 – TRABALHISTA; 

"ANGELICA FERREIRA BOTELHO DOS SANTOS¨, R$937,00 – 

TRABALHISTA; CASSIA LUIZA DE SOUZA,R$1.000,00 – TRABALHISTA; 

CRISTIANO J PRIMON, R$12.444,44 – TRABALHISTA; DYEGO FERNANDO 

ALVES , R$6.000,00 – TRABALHISTA; GUILHERME BELOLI UGIONI, 

R$4.000,00 - TRABALHISTA; "JADIUMARA SEVERIANO BARROS 

FILGUEIRAS", R$2.000,00 – TRABALHISTA; "JASCELINE JESUS 

NOGUEIRA DA SILVA", R$2.959,14 – TRABALHISTA; JONATAS LUIZ 

BEAL, R$58.782,26 – TRABALHISTA; JOSE ROBERTO DE REZENDE, 

R$319.385,84 – TRABALHISTA; MARIA LUCIA DE MORAES, R$970,00 – 

TRABALHISTA; SEBASTIAO MARTINS NETO, R$6.544,72 – 

TRABALHISTA; TALIS FABIANE DE AVILA, R$1.600,00 –TRABALHISTA. 

CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO: "4Q TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA 

LTDA", R$7.331,24 – QUIROGRAFÁRIO; "99 TAXIS DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARES LT", R$3.513,71 - QUIROGRAFÁRIO; ADEJALMAR JOSE 

NUERNBERG, R$295.500,00 – QUIROGRAFÁRIO; ADIR GOUBAD, 

R$51.710,40 – QUIROGRAFÁRIO; "AGENCIA DADOS- COMUNICAÇÃO E 

ARTES LTDA", R$7.438,16 - QUIROGRAFÁRIO; AGENCIA ESTADO S.A, 

R$18.318,86 – QUIROGRAFÁRIO; "AGROMETRIKA INFORMATICA E 

SERVICOS DE GE", R$15.869,70 – QUIROGRAFÁRIO; ALEX DA VEIGA, 

R$20.765,00 – QUIROGRAFÁRIO; ANDREI PAGNONCELLI, R$54.714,38 – 

QUIROGRAFÁRIO; ANTONIO FARIAS, R$123.520,00 – QUIROGRAFÁRIO; 

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, R$150.000,00 – QUIROGRAFÁRIO; 

APARECIDO RONDON ALEIXO, R$6.484,00 – QUIROGRAFÁRIO; "ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA Q" , R$2.660.791,10 – 

QUIROGRAFÁRIO; AUTO POSTO ZULU LTDA, R$6.975,77 – 

QUIROGRAFÁRIO; "CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP", 

R$1.172,70 – QUIROGRAFÁRIO; CELENA ALIMENTOS S/A, R$231.200,00 

– QUIROGRAFÁRIO; CELIO RICARDO GOUBAD, R$196.524,90 – 

QUIROGRAFÁRIO; CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS, R$150,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; CLAUDIO FRASSETO, R$110.000,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; "COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA.", 

R$809.510,00 – QUIROGRAFÁRIO; "CONCESSIONARIA AGUAS DE 

JUARALTDA", R$125,20 – QUIROGRAFÁRIO; "COOPERATIVA DOS 

TRANSPORTADORES VALE DO", R$26.490,00 – QUIROGRAFÁRIO; 

CRISTYAN PITOL, R$431.920,32 – QUIROGRAFÁRIO; DARCY JOSE 

TESSARO, R$240.000,00 – QUIROGRAFÁRIO; "DATAPLUS INFORMATICA 

E ELETRONICA LTDA", R$5.642,00 – QUIROGRAFÁRIO; DENEIS ANTONIO 

ARGENTA, R$142.360,20 – QUIROGRAFÁRIO; DJALMA NUERUBERG, 

R$113.400,00 – QUIROGRAFÁRIO; DOW AGROSCIENCES SEMENTES E 

BIOTECNOL BR, R$2.374.376,55 - QUIROGRAFÁRIO; EDENILSON 

MANFROI, R$766.528,00 – QUIROGRAFÁRIO; EDMILSON RODRIGUES 

XAVIER, R$263.509,64 – QUIROGRAFÁRIO; ELOY BALISTIERI E OUTROS, 

R$1.521.410,00 – QUIROGRAFÁRIO; EUCLIDES BERGAMI, R$319.319,50 – 

QUIROGRAFÁRIO; FABIO ZUCONELLI , R$122.579,43 – QUIROGRAFÁRIO; 

"GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA", R$3.106,40 – 

QUIROGRAFÁRIO; HILARIO OTOWICZTS, R$297.646,16 – 

QUIROGRAFÁRIO; "INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA", 

R$5.994,27 – QUIROGRAFÁRIO; INNOVA LTDA, R$68.343,80 – 

QUIROGRAFÁRIO; "INVIOLAVEL JUARA MONIT DE ALARMES LTDA", 

R$34.657,74 – QUIROGRAFÁRIO; ITAMAR FELDHAUS, R$112.400,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; ITAU UNIBANCO S.A., R$121.609,22 – 

QUIROGRAFÁRIO; JAIME APARECIDO MONTEIRO, R$90.000,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; JAIME PEREIRA FRANKLIN, R$1.020.000,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; JUDAS TADEU FELDHAUS E OUTROS, R$918.701,40 – 

QUIROGRAFÁRIO; LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, R$1.875.198,07 – 

QUIROGRAFÁRIO; "LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA", 

R$21.027,53 – QUIROGRAFÁRIO; "MARCAMP TECNOLOGIA DE 

AUTOMAÇÃO EIRELI", R$4.190,50 - QUIROGRAFÁRIO; MARCELO BONFIM 

DOS SANTOS, R$527.032,35 - QUIROGRAFÁRIO; MARCELO LUIZ 

CASARIN, R$657.284,52 - QUIROGRAFÁRIO; MARCOS LUCIANO KAPPES, 

R$172.248,18 – QUIROGRAFÁRIO; MARIO DE ARRUDA LEITE JUNIOR, 

R$892.080,81 – QUIROGRAFÁRIO; MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA, 

R$955,75 – QUIROGRAFÁRIO; MILCRE BES, R$850.500,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; ADAMA BRASIL S/A, R$5.700.000,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; "MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS", 

R$348.829,23 – QUIROGRAFÁRIO; "NALEVAIKO AUTO MECANICA E 

AUTO ELETRICA", R$355,00 – QUIROGRAFARIO; NAVA, PARIZOTTO & 

SIMON LTDA, R$38.500,00 – QUIROGRAFÁRIO; OI MOVEL S.A., R$906,67 

– QUIROGRAFÁRIO; OI S.A, R$222,68 – QUIROGRAFÁRIO; OILSON 

PARIZOTO E OUTRO, R$247.500,00 – QUIROGRAFÁRIO; "OLIVEIRA 

TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS", R$12.618,50 – QUIROGRAFÁRIO; 

OTAVIO BEHLING, R$847.145,48 – QUIROGRAFÁRIO; "PAULO ESTEVAO 

CUSTODIO DO CARMO", R$75.000,00 – QUIROGRAFÁRIO; "PHJ 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA", R$10.736,45 – QUIROGRAFÁRIO; 

"PLATEC PLANEJAMENTO TECNICO AGROPECUARIO", R$537.600,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA, R$522,31 – 

QUIROGRAFÁRIO; PRENTISS QUIMICA LTDA, R$777.536,90 – 

QUIROGRAFÁRIO; RICARDO ARGENTA, R$110.484,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; RICARDO PARIZOTTO, R$44.459,82 – 

QUIROGRAFÁRIO; ROBERTO FALCÃO STANKE, R$94.549,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, R$2.070,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; RODRIGO DAL AVECHIA , R$30.515,65 – 

QUIROGRAFÁRIO; "ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA EPRODUTOS A.", 

R$1.019.435,83 – QUIROGRAFÁRIO; RUDINEY BERGAMIN, R$118.805,91 

– QUIROGRAFÁRIO; RUI LIESENFELD RAUBER, R$581.566,00 - 

QUIROGRAFÁRIO; "SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE S", 

R$542.090,57 – QUIROGRAFÁRIO; SEMPRE SEMENTES EIRELI, 

R$365.058,00 – QUIROGRAFÁRIO; "SERGIO EDEGAR GIRARDI DE 

QUADROS", R$488.000,00 – QUIROGRAFÁRIO; SIAGRI SISTEMAS DE 

GESTAO LTDA, R$22.736,93 – QUIROGRAFÁRIO; SILVERIO DRESSLER, 

R$24.875,45 – QUIROGRAFÁRIO; "SOUZA CARMO & SOUZA CARMO 

LTDA", R$2.783,91 – QUIROGRAFÁRIO; "TECFOL COMERCIO E 

REPRESENTACOES AGRICOL", R$15.000,00 – QUIROGRAFÁRIO; 

"TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA", R$2.915,70 – 

QUIROGRAFÁRIO; VALDEMAR ARRUDA DOS SANTOS, R$466.439,20 – 

QUIROGRAFÁRIO; VANDERLEI DJALMA NUERNBERG, R$420.000,00 – 

QUIROGRAFÁRIO; VANDERLEI LUIZ CARBONI, R$501.143,76 – 

QUIROGRAFÁRIO; VIA VAREJO S/A , R$2.698,90 – QUIROGRAFÁRIO; 

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA, R$40.000,00 – QUIROGRAFÁRIO; ESLY 

SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA, R$17.696,47 – QUIROGRAFÁRIO. 

CRÉDITO ME/EPP: A V DE BIASSIO AGRICOLA EPP, R$18.039,78 - EPP/ME; 

AUTO POSTO PARAISO LTDA – EPP, R$19.629,03 - EPP/ME; BERTI PEÇAS 

E SERVICOS LTDA – EPP, R$1.712,00 - EPP/ME; BW AGRONEGOCIOS 

EIRELI – ME, R$465.000,00 - EPP/ME; CARRENHO E PELEGRINO LTDA – 

ME, R$170,00 - EPP/ME; HOTEL PETRY LTDA – ME, R$748,00 - EPP/ME; J. 

AUGUSTINI – ME, R$1.331,00 - EPP/ME; LOIVO L HEINEN – ME, R$3.171,40 

- EPP/ME; M. SANDES FILHO COMERCIO – ME, R$503,42 - EPP/ME; MOVEIS 

QUILES JUARA LTDA – EPP, R$7.877,00 - EPP/ME; "NODUSOJA 

INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME", R$291.164,00 - EPP/ME; "PIOVEZAN 

DE SOUZA & CIA LTDA - EPP", R$690,37 - EPP/ME; "ROMERO FERNANDES 

& FERNANDES LTDA - ME", R$4.000,00 - EPP/ME; "ROSELI DE A. C. 

REFRIGERACOES - ME", R$444,00 - EPP/ME; S.S. SOM AUTOMOTIVO 

LTDA-ME, R$3.400,00 - EPP/ME; "SCARPELLINI SEMENTES EIRELI - EPP", 

R$556.625,00 - EPP/ME; "SPEEDY CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP", 

R$770,05 - EPP/ME; TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA – EPP, R$2.532,00 - 

EPP/ME; "UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP", R$4.910,10 - EPP/ME; 

"UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO ME", R$13.577,40 - 

EPP/ME; "VALDEMIR BAPTISTA DOS SANTOS ME", R$607,50 - EPP/ME. 

CRÉDITO GARANTIA REAL: FLAVIO OGNIBENE GUIMARÃES, 

R$4.009.988,78 - GARANTIA REAL. SOMA TOTAL: R$ 38.109.829,90 

(TRINTA E OITO MILHÕES, CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E 

NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei Eu, Clarice Janete da Fonseca Oliveira, Gestora 

Judiciária, digitei. Sinop – MT, 09 de Agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 

4ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 229467 Nr: 5299-08.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGLAIONE REPOLHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

229467 §!7¡d¨

EDITAL DE Citação e Intimação

 PRAZO: 30 dias DIAS

 AUTOS N.º 5299-08.2015.811.0015

 E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > 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: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: IGLAIONE REPOLHO DA SILVA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Iglaione Repolho da 

Silva, Cpf: 43735150268, Rg: 2314850 Filiação: Inoque Lopes da Silva e 

Luzia Azevedo Repolho, data de nascimento: 05/09/1971, brasileiro(a), 

natural de Alenquer-PA, convivente, armadora, autonoma, Endereço: Av. 

dos Pinheiros, Nº 2348, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: C I T A Ç Ã O da Parte Requerida, acima qualificada, e 

INTIMAÇÃO para comparecimento na Audiência de Conciliação que se 

realizará no Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, no dia 27/09/2018, às 13:00 horas, por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial abaixo transcrita, ficando ciente de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15(quinze) 

dias, a contar da audiência de conciliação.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTAJUDICIAL(NOTA PROMISSÓRIA), movida em por: ANTÔNIO 

GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da 

cédula de identidade sob o RG n° 3.645.678-7-MT, e inscrito no CPF/MF 

sob o n° 481.917.019-87, residente e domiciliado à Rua Violetas, 2373, na 

cidade de Sinop-MT, em face de: IGLAIONE REPOLHO DA SILVA, 

brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o n° 437.351.502-68, atualmente 

residente e domiciliada em local incerto e não sabido. O Executado, na 

data de 13 de dezembro de 2013, se tornou devedor do Exequente, na 

quantia de R$ 800,00(oitocentos reais), através de emissão de uma nota 

promissória cujo vencimento se deu em 15 de janeiro de 2014. Referido 

valor com suas devidas atualização até a presente data atinge o montante 

de R$831,38(oitocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos). 

atribui-se à causa o valor de R$831,38(oitocentos e oitenta e um reais e 

trinta e oito centavos).

 DECISÃO/DESPACHO: Tendo em vista que, nos endereços encontrados 

em consulta ao sistema PJE, (fls. 59), já foi tentada a citação da requerida 

(fls. 38 e 56), cite-se, por edital, IGLAIONE REPOLHO DA SILVA, com 

prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 44. Decorrido o 

prazo de resposta e não havendo apresentação de contestação, fica 

desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor 

Público desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se 

manifestar, no prazo legal. Apresentada a defesa, intime-se a parte autora 

para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Joanir Costa 

Leite Rondon - Técnica Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 8 de agosto de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184846 Nr: 5941-49.2013.811.0015

 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: PACOLA & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDA MARANGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES ATAYDE - 

OAB:OAB/MT 14.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de 

R$3.539,80 (três mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.Por 

fim, tendo em vista que a requerida decaiu da maior parte dos seus 

pedidos, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º, CPC de 2015). Transitada esta em julgado, 

pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168622 Nr: 3600-84.2012.811.0015

 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: LUIZ CARLOS DE SÃO JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁGUEDA DOROTÉIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158 OAB/MT, GILBERTO JACOB - OAB:11414/MT, 

HELIO FRANCISCO SAUER - OAB:11.305 OAB/RS, SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Ante o exposto, reconheço a prescrição e JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Por fim, condeno o requerente 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). Contudo, a exigibilidade de tais verbas, fica suspensa, eis que 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 101).Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191076 Nr: 12706-36.2013.811.0015

 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: RANIELLI DA SILVA LEITE PEREIRA, KETLEN RIBEIRO DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203622 Nr: 5869-28.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA PEREIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.980, EUCLÉSIO BORTOLAS - OAB:17.544-MT, SILVIA 
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RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTORA, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 121 a 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 250993 Nr: 18788-15.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LÚCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROVENIA DEIS COUTINHO DA 

SILVEIRA - OAB:18726, VILMA CASSARO PAGLIARI - OAB:18432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTORA, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 117 a 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171389 Nr: 6491-78.2012.811.0015

 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: A. C. NARDI - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS M.E.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMS MICRO NUTRIENTES DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rogério Sawaya Batista 

- OAB:169288/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTORA, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 561 a 567.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274962 Nr: 13053-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR PRADO E CIA LTDA, GENY 

FERREIRA PRADO, JOAO VICTOR PRADO

 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:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S.A em face de JOÃO VICTOR PADRO E CIA LTDA, 

GENY FERREIRA PRADO e JOÃO VICTOR PRADO.

Às fls. 71/72 o exequente informou o pagamento dos executados com 

relação ao acordo pactuado, requerendo a extinção do processo.

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, pagas as custas pelos executados, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87993 Nr: 5403-78.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, ELTON 

RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

Robson Huilson Broch Colli - OAB:14802

 Nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 13.340/2016, suspendo os 

autos até 27/12/2018, conforme requerimento de fls. 187.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184566 Nr: 5650-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NORTÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, do 

CPC, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 99) em nome 

do executado JUARES DOMINGOS DOS SANTOS – CPF nº 

208.954.701-44, até o limite do crédito exequendo (R$ 50.963,26 – 

cinquenta mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), 

o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 101/102.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 72700 Nr: 1344-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO, VINICIUS TOMAZETTI, 

MARCOS TOMAZETTI, MARCIELE TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLENIR GUIMARÃES - 

OAB:3338-A, RAFAEL BARION - OAB:11, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Verifico que o executado foi devidamente intimado da execução, às fls. 

186/187 e 190, entretanto, não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 
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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. 279/281) 

em nome do executado DOMINGOS RUARO – CPF nº 042.103.010-00, até 

o limite do crédito exequendo (R$ 19.378,08 – dezenove mil trezentos e 

setenta e oito reais 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.: 308969 Nr: 14003-39.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 Código nº 308969Verifico que o embargado foi intimado para especificar 

as provas, tendo protocolado petição nos autos da ação de execução, 

informando que não possui provas a produzir, conforme fls. 226/227 – 

Cód. 252997.Não havendo questões processuais pendentes, dou o feito 

por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1- se houve a 

quitação do débito, mediante a entrega de madeiras serradas à empresa E. 

A. Lopes de Lima – EPP, com autorização do embargado; 2- se houve 

má-fé do embargante.As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).Indefiro a 

prova pericial contábil formulada às fls. 143/144, por ser desnecessária 

para o deslinde da questão, notadamente porque a comprovação da 

quitação do débito deve ser demonstrada por prova documental, podendo 

ser complementada pela prova oral.Defiro a produção de prova oral 

(depoimento pessoal do embargado e prova testemunhal) formulada às fls. 

143/144.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 06/12/2018, às 15h30min, frisando que o rol de testemunhas deverá 

ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, 

do CPC.Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por 

eles arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC/2015).A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, 

CPC/2015).Intime-se o embargado para comparecer e prestar depoimento 

pessoal ,  sob pena de  confesso  (a r t .  385 ,  §  1º , 

CPC/2015).Intimem-se.Sinop/MT, 09/08/2018 GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82291 Nr: 10576-20.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRZA GOZER DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERTON ZEYDIR GONZALEZ - 

OAB:112680/SP, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:8927/SC, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO em fase de 

cumprimento de sentença movida por JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK 

em face de IRZA GOZER DOS SANTOS – ME. Às fls. 408/411, o 

exequente pugnou pela penhora de ativos financeiros em nome da 

empresária individual, haja vista que seria desnecessária a instauração de 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se 

trata de empresário individual. DECIDO. Em se tratando de firma individual, 

não há se falar em desconsideração da personalidade jurídica, pois não 

há separação entre o patrimônio do empresário que a compõe e o da 

firma, portanto, a responsabilidade do proprietário é ilimitada. Nesse 

sentido: (...) Posto isso, defiro o pedido de penhora de ativos financeiros 

em nome da parte executada IRZA GOZER DOS SANTOS – ME – CNPJ nº 

70.435.664/0001-69 e IRZA GOZER DOS SANTOS – CPF nº 

762.774.701-59, até o limite do crédito exequendo (R$ 33.423,50 – trinta e 

três mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). 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.: 252997 Nr: 19810-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802/MT, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 (...)Indefiro a nomeação do bem feita pelo executado(...) No tocante ao 

pedido de penhora dos bens móveis do executado(...)Posto isso, ante a 

ausência de comprovação de que são bens de elevado valor ou que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, indefiro o pedido de penhora dos bens móveis de fls. 

47/97.Por outro lado, defiro a penhora do imóvel matriculado sob o nº 

9.119 do CRI de Juara (...)Lavre-se o termo de penhora. Após, 

providencie-se a intimação do executado, sua companheira e do credor 

hipotecário(...)Em seguida, expeça-se Carta Precatória para a avaliação 

do bem imóvel. Oficie-se a Receita Federal comunicando da realização da 

penhora nestes autos(...).Em relação ao pedido de penhora do veículo 

Toyota SW4, placa QBB 1360, verifico que restou demonstrado que está 

registrado em nome de Alexandra Marcolina de Oliveira, convivente do 

executado, conforme documentos de fls. 141/220, bem como que o 

executado é o possuidor do bem.Ademais, não há que se falar que a 

dívida não foi contraída em benefício da família, tendo em vista que, 

quando da emissão da nota promissória objeto da execução (20/12/2013), 

o executado convivia em união estável com Alexandra Marcolina de 

Oliveira, desde 1999, conforme se observa da cópia da inicial da ação 

ordinária proposta pelos requerentes, em trâmite na 2ª Vara Cível desta 

Comarca (...), sendo, portanto, admitida a restrição (artigo 790, inciso IV, 

do CPC)(...)Entretanto, em razão do veículo se encontrar alienado 

fiduciariamente ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, a penhora 

recairá sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, 

nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC. Assim, oficie-se ao credor 

fiduciário, requisitando informações acerca da atual situação em que se 

encontra o contrato do financiamento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

diga o credor, em cinco dias.Ademais(...) oficie-se ao Serviço de Proteção 

ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do executado em seu 

cadastro, conforme requerido às fls. 134/139, item “c”. Intime-se.Sinop/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 61555 Nr: 1269-76.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS SANCHES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 Verifico que o executado foi devidamente citado da execução, às fls. 39, 

entretanto, não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 332) em 

nome do executado CLOVIS SANCHES – CPF nº 277.402.269-04, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 213.802,37 – duzentos e treze mil 

oitocentos e dois reais e trinta e sete centavos), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 332.

Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216886 Nr: 16240-51.2014.811.0015

 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: EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer ministerial de fls. 315/316 e, por conseguinte, 

determino a intimação da parte requerida, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos o registro de 

propriedade do bem adquirido em favor do menor Ronan Gabriel Souza de 

Paula.

2. Sem prejuízo da determinação acima, intimem-se ambas as partes, para 

que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias se manifestem acerca da 

avaliação judicial realizada pela Oficial de Justiça, juntada à fl. 313.

3. Após, abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

4. Ao final, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233716 Nr: 7900-84.2015.811.0015

 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: ACDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Processe-se em segredo de justiça.2. 

Consigno que deixo de determinar o apensamento do presente feito aos 

autos sob código 233715, ante a sentença prolatada à data 01.12.2017, a 

qual já transitou em julgado, não havendo motivos justificadores para o 

atrelamento dos feitos neste momento.3. Preliminarmente, intime-se o 

advogado de fl. 98 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove que 

procedeu à notificação de sua renúncia à parte autora, nos moldes do 

artigo 6º, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e Ordem dos 

Advogados do Brasil, sob pena de responsabilização administrativa.4. 

Após, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, regularize a sua representação processual, oportunidade em 

que deverá juntar aos autos fotocópia de seus documentos pessoais bem 

como dos documentos pessoais do menor Tiago Augusto de Figueiredo, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.5. Sanadas as 

irregularidades, designe-se audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil.6. 

Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.7. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248132 Nr: 17180-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Maria Perandré Perin 

- OAB:22.836 OAB/MT, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a informação de fl. 45, determino a intimação da parte 

autora, por meio de suas advogadas, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente o endereço da empresa Loteadora HF Urbanismo, sob pena de 

preclusão.

2. Cumprida a determinação anterior, determino a intimação da Loteadora 

HF Urbanismo, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informe a este Juízo se o “terreno localizado no lote n° 

21, quadra 04, Jardim Tarumãs, com 254,80m.” foi devidamente quitado, a 

fim de instruir o presente feito.

3. Aportando aos autos as informações acima solicitadas, intime-se a 

parte autora, por meio de suas advogadas para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem no feito realizando os requerimentos que entender 

cabíveis, oportunidade em que deverão comprovar a venda do bem, vez 

que o pagamento dos valores da partilha ficou condicionada à venda, sob 

pena de indeferimento do presente pedido de cumprimento de sentença.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187754 Nr: 9028-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Decisão/Despacho:Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, 

consigno que deixo de analisar a petição de fls. 40/56, por não ser o meio 

processual adequado no presente caso, vez que em caso de execução 

de dívida por meio de constrição patrimonial, a resposta cabível é os 

Embargos do Devedor distribuída em apenso e não nos próprios autos. 2. 
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Ademais, os fatos alegados devem ser discutidos em ação autônoma 

mediante procedimento comum ordinário, vez tratar de questões de mérito 

e não no meio de um processo de execução. 3. Por conseguinte, 

determino o encaminhamento dos autos ao Contador Judicial para 

atualização da dívida, descontados os valores reconhecidamente pagos 

(fls. 59/60). 4. Após, intime-se o executado, pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em 

conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil. 4.1. Se 

o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em 

conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. 4.2. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito 

discriminado e atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil. 5. Após, voltem-me conclusos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178752 Nr: 14605-06.2012.811.0015

 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: VALDEMAR DE ANDRADE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA DE ANDRADE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Mandado de Citação - Inventário - Herdeiros e Outros ME126

Nome do Citando: Isaias Fermino Bezerra; Jonas Fermino Bezerra; Edna de 

Andrade Bezerra; Claldemir de Fermino Bezerra; Valdemir de Andrade 

Bezerra.

Inventariado:Josefina de Andadre Bezerra

Decisão/despacho:Vistos em correição permanente. 1. Acolho o parecer 

Ministerial de fl. 71 e, por conseguinte, determino a citação e intimação 

pessoal dos herdeiros, nos endereços descritos à fl. 70, a fim de tomarem 

ciência do feito, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem nos autos se concordam ou não, que a administração dos bens 

imóveis da interditanda Josefina de Andrade Bezerra seja realizada pelo 

curador Valdemar de Andrade Bezerra, sob pena de preclusão. 2. Com o 

cumprimento do item anterior, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

3. Após, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o 

necessário.

Portaria desig. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178752 Nr: 14605-06.2012.811.0015

 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: VALDEMAR DE ANDRADE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA DE ANDRADE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Carta Precatória Genérica ME024

Comarca Deprecada:Lucas do Rio Verde/MT/ Claúdia/MT

Finalidade da Carta Precatória: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL DO(A,S) 

HERDEIRO(S) acima qualificado(s), dos termos do presente Inventário, a 

fim de tomarem ciência do feito, bem como, para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, indiquem nos autos se concordam ou não, que a 

administração dos bens imóveis da interditanda Josefina de Andrade 

Bezerra seja realizada pelo curador Valdemar de Andrade Bezerra, sob 

pena de preclusão, conforme a decisão abaixo TRANSCRITA.

Outras Advertências, se houver: CITANDO(A,S): Isaias Fermino Bezerra, 

Rua Cabo Manuel, n. 2690, Bairro Novo Estado, Sinop/MT; Jonas Fermino 

Bezerra, Rua Urapurus, n. 888, Jardim as Nações I, Sinop/MT; Edna de 

Andrade Bezerra, Rua Juçara, n. 402, Jardim Violetas, Sinop/MT; Claldemir 

de Fermino Bezerra, Rua Rio Negro, n. 836, Bairro Maria Vindilina II, 

Sinop/MT; Valdemir de Andrade Bezerra, Rua dos Salgueiros, n. 134, 

Centro, Sinop/MT. / Claldionor de Andrade Bezerra, Rua Nilo Polua, n. 705, 

Claúdia/MT. / Isael Fermino Bezarra, Avenida Mato Grosso do Sul, n. 

0300-5, Jardim Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Edneia de Andrade 

Bezerra, Rua Tapuriceta, n. 4125, Bairro Menino Deus, Lucas do Rio 

Verde/MT.

Prazo para cumprimento em dias: 15 dias

Decisão/Despacho:Vistos em correição permanente. 1. Acolho o parecer 

Ministerial de fl. 71 e, por conseguinte, determino a citação e intimação 

pessoal dos herdeiros, nos endereços descritos à fl. 70, a fim de tomarem 

ciência do feito, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem nos autos se concordam ou não, que a administração dos bens 

imóveis da interditanda Josefina de Andrade Bezerra seja realizada pelo 

curador Valdemar de Andrade Bezerra, sob pena de preclusão. 2. Com o 

cumprimento do item anterior, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

3. Após, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o 

necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006220-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS REIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1006220-42.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, LIMINAR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSIANE DOS REIS GOMES Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 14511761 e 14634565, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004639-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR AFONSO CESCO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004639-89.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 36.544,39; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ANULAÇÃO DE DÉBITO 

FISCAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDIR 

AFONSO CESCO - ME Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 
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para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005669-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1005669-62.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDIVINO MOREIRA 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 14655388, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004601-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANGELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004601-77.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO ANGELINO DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 14652278, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004582-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004582-71.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DILEUZA 

MARTINS DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 14652050, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFEONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004575-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DA SILVA LUCAS JUNCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004575-79.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSANIA DA SILVA 

LUCAS JUNCHER Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 14651798, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFEONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 103003 Nr: 10024-84.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBES GERALDO CLEMENTE DA COSTA

 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: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT/10.641, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 CERTIFICO, que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho os autos para se expeça intimação da parte 

autora, para que se manifeste quanto aos cálculos atualizados pelo 

contador judicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005851-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL LUCIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005851-48.2018.8.11.0015 AUTOR: MARIA IZABEL LUCIANO DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva a 

disponibilização da “CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL”. II – Assim, 

para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se agravar a 

saúde da parte Autora pela ausência da cirurgia, DETERMINO o BLOQUEIO 

na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser efetivado no 

VALOR do menor ORÇAMENTO acostado, qual seja, “FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e DRº 

MAURICIO COLNAGO GONÇALVES”, juntado ao ID. Num. 13581907 - Pág. 

1. Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em 

apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim 

de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a 

URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo 

PRESTADOR, para que realize a “CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL” 

ressaltando que, APÓS a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente 

com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. 

Obviamente, considera-se como BALIZADOR, o ORÇAMENTO previamente 

APRESENTADO nos autos, ID. Num. 13581907 - Pág. 1, no valor de R$ 

7.356,00 (sete mil trezentos e cinquenta e seis reais) + aproximadamente, 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) em despesa de material e medicamento = R$ 

9.356,00 (nove mil trezentos e cinquenta e seis reais), mas também há 

ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer quando da 

efetivação do(s) serviço(s). Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange 

a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO 

SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPECIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “ITEM ALHURES” e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. IV – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão/sentença proferida nos autos, no prazo de 10 dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que será certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, será expedido o competente ALVARÁ nos termos da 

determinação constante nos autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012618-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BIFI DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012618-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA BIFI DOMINGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013015-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013015-98.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO VITOR MENIN 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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 
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E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007750-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C MITIKO SACUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007750-81.2018.8.11.0015. REQUERENTE: C MITIKO SACUNO 

REQUERIDO: AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos, etc. 1- Cite-se e 

intime-se a parte reclamada via Oficial de Justiça no endereço informado 

na exordial, bem como, intime-se o reclamante, para comparecimento na 

audiência de conciliação já designada. 2 - Advirto que, o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). 3 - Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011914-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011914-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO ROSA 

INTERESSADO: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cumpra-se o item "2" do despacho de mov. id. n° 10677290. 

Oportunamente, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 9 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011914-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011914-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO ROSA 

INTERESSADO: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cumpra-se o item "2" do despacho de mov. id. n° 10677290. 

Oportunamente, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 9 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008583-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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: 

1008583-36.2017.8.11.0015. REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. Certifique-se quanto à tempestividade do recurso. 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, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011850-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011850-28.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DA SILVA 

MOREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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. 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, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005929-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ARIVALDO SANTANA ANTIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005929-76.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARIVALDO SANTANA 

ANTIQUEIRA 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, 

9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003648-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003648-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE RICARDO SALVADOR 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 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, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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: 

1002364-41.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALESSANDRO RAMOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO 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, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011955-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RANZAN (REQUERENTE)

MARCIO LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011955-05.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA RANZAN, MARCIO 

LEANDRO FERNANDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 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 quanto ao decurso do prazo para 

apresentação das contrarrazões e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013566-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013566-90.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO GIORDANO 

FRANCO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013774-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013774-74.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SIVALDO DE JESUS LIMA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 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, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RAMOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002468-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OTONIEL RAMOS PRADO 

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, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011758-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE LIMA FERREIRA 01112698140 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011758-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAICON RODRIGUES DE LIMA 

REQUERIDO: MAURO DE LIMA FERREIRA 01112698140 Vistos, etc. A 

parte autora, postula pela realização de pesquisa para obter endereço da 

requerida junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário. Pois bem. 

Considerando que este juízo não é órgão consultivo e considerando, 

também, que o processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve 

obedecer aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 

9.099/95, entendo que admitir pesquisas pelos sistemas BACEN, 

RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e TRE, ou sistemas semelhantes, para obter 

endereço do Requerido é ir contra os critérios estabelecidos em lei para a 

tramitação de processos neste juízo, ante o caráter excepcional da 

medida. A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência, vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO 

DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.(grifei, negritei)(TJ-MS 

Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 

4ª Câmara Cível). Com efeito, e sem maiores delongas, por entender que o 

pedido não se amolda a excepcionalidade ou aos princípios norteadores 

do JEC, INDEFIRO o pedido de pesquisa de informação de endereço da 

requerida. INTIME-SE a parte Autora para manifestar no feito, informando o 

endereço atualizado da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012415-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDARA DA SILVA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DO AMARAL OAB - MT0016388A (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012415-89.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NEYDARA DA SILVA PERIN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

o recorrido apresentou as CONTRARRAZÕES RECURSAIS, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011343-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DAS MADEIRAS SUZANO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/09/2018 16:15. Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012633-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA FINEZI JULIANOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PEREIRA (REQUERIDO)

SALMO RAMOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012633-20.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA FINEZI 

JULIANOTTI REQUERIDO: DANIELA PEREIRA, SALMO RAMOS DOS 

SANTOS SILVA Vistos, etc. Em que pese o postulado em Id 10666390 dos 

autos, verifico que o nobre advogado não colacionou aos autos 

documento indispensável para a formalização da penhora via BACENJUD, 

qual seja, o número do CPF da executada. Com efeito, DETERMINO que 

seja a parte exequente INTIMADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularize o pedido, sob pena de, em assim não procedendo, o feito ser 

arquivado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012193-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que de direito para prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004059-59.2018.8.11.0015

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:

FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004059-59.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS 

PINTO DA SILVA Vistos, etc. I - CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. II - Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; III - Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; IV - Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA BARROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010255-91.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL DA SILVA BARROS 

PEREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE 

as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - Ultrapassado 

o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

prejuízo do eventual desarquivamento para execução do julgado, isto no 

prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012296-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BIFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012296-31.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANGELA BIFI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011736-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011736-89.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIR DE SOUZA VIEIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. I - 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GRABRYELLI 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:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000522-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: AMANDA GRABRYELLI DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos 

autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do 

presente feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução 

do julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a RECLAMANTE propôs a presente ação 

de cobrança contra a Reclamada, discorrendo que esta teria deixado de 

pagar a última parcela do contrato de prestação de serviços de 

recapagens de pneus. A Reclamada por sua vez, contesta as alegações, 

afirmando que o inadimplemento se deu por culpa da Reclamante, uma vez 

que o serviço não teria sido prestado por completo. Da análise dos autos, 

verifica-se que a Requerida trouxe afirmações capazes de controverter 

as alegações da parte Autora, ao passo que o suposto descumprimento 

contratual, impede a cobrança invectivada. Nesse sentido, destaco: “Art. 

476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” De fato, 

conforme apontado pelo Réu, o descumprimento da obrigação pelo 

contratado, é causa impeditiva do direito ao recebimento dos valores 

reclamados, não havendo qualquer impugnação a esse respeito. 

Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos que a 

mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se infere da 

passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Deixo de condenar em 

custa processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto no 

art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013136-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEIDE LIMA DA SILVA GIOLO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013136-41.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: MARLEIDE LIMA DA SILVA GIOLO - ME Vistos, 

etc. I - Em atenção ao pedido de execução do acordo homologado em juízo 

(execução de título judicial), INTIME-SE a executada para que, no prazo de 
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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. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009787-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009787-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO JORGE SANTOS DE 

VASCONCELLOS REQUERIDO: EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA 

- ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a reclamada 

requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 14638312) em que pese já 

designada audiência instrutória (ID. 13250639). À vista disso, na intenção 

de não causar prejuízo às partes ou cerceamento de defesa, DETERMINO: 

I - INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 48 horas, 

MANIFESTE-SE, informando se tem interesse na produção de prova oral, 

justificando a sua pertinência; II – Após aportado o petitório, tornem os 

autos concluso para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010942-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DOS SANTOS PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

CARINA PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

CASSILA PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

MARCELO PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

CAMILA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010942-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO PEREIRA BRITO, 

MARINES DOS SANTOS PEREIRA BRITO, CARINA PEREIRA BRITO, 

CASSILA PEREIRA BRITO, CAMILA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007695-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FLORIPEDES CANTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL WALTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007695-33.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VIVIANE FLORIPEDES 

CANTEIRO EXECUTADO: RAUL WALTER Vistos, etc. I - INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007826-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007826-08.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DARCI ANTONIO DE SOUZA 

EXECUTADO: MARCOS ARTUR SOUTO ROCHA Vistos, etc. I - INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 
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embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007825-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 36663972120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007825-23.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DARCI ANTONIO DE SOUZA 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA 36663972120 Vistos, etc. I - 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007639-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (EXECUTADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007639-97.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MICHELL ANTONIO BREDA 

EXECUTADO: LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO, CARLOS ROBERTO 

PREVEDELLO Vistos, etc. I - INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; II - Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; IV - Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o 

presente como Mandado/Ofício/Carta Precatór ia/Carta de 

Citação/Intimação. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 9 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO DE MATOS BOTOF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CANDIDA SOBRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000669-81.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO EDUARDO DE MATOS 

BOTOF REQUERIDO: CAMILA CANDIDA SOBRAL 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001153-67.2016.8.11.0015

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:

RUILAINE SOUSA BATSCHKE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 9 de agosto de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010820-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELINA IACHTESTE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)
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FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010820-55.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ANGELINA IACHTESTE 

GARCIA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. I - 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); 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. 

Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010495-85.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS SEVERIANO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010495-85.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: ENEIAS SEVERIANO BRAGA 

EXECUTADO: ANTONIO GONCALVES DIAS Vistos etc. I – INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto à 

certidão de ID. 12661437, requerendo, ao final, o que entender de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito; II – Após de tudo 

CERTIFICADO, tornem os autos concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012054-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN H MIYAZAWA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOLUCOES - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FIGUEIREDO OAB - PR0079984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENI BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011025-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DA SILVA RONDON (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:

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: 

8011025-84.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JULINHO DA SILVA RONDON 

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 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: 1002111-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MARTINEZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002111-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SABRINA MARTINEZ DA 

SILVA 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 – Em atenção ao petitório de ID. 13934763 e 

considerando que a executada 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 a 

executada, podendo a mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa da executada, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte a executada, 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 

da executada, 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, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011638-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA PORTO (EXECUTADO)

BENEDITO FERREIRA PORTO JUNIOR (EXECUTADO)

BENEDITO FERREIRA PORTO JUNIOR 05056666181 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011638-07.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOARES & AGUIAR SOARES 

LTDA - ME EXECUTADO: BENEDITO FERREIRA PORTO JUNIOR 

05056666181, BENEDITO FERREIRA PORTO, BENEDITO FERREIRA PORTO 

JUNIOR 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, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000434-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA NAIR PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA OLINDA DAMACENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000434-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SELITA NAIR PELLENZ 

REQUERIDO: ELIANDRA OLINDA DAMACENO 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, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009605-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAIMUNDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009605-32.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MANOEL RAIMUNDO ALVES 

EXECUTADO: REGINALDO DA SILVA SANTOS Vistos, etc. Os autos 

vieram conclusos a análise dos pedidos da parte exequente. Pois bem. O 
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artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, diz: “Art. 139: O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária”. O dispositivo legal mencionado trouxe para a 

execução pecuniária possibilidades antes não previstas no Código de 

Processo Civil/1973. Anoto que a lei anterior, em seus artigos 461 

parágrafo 5.º e 461-A, parágrafo 3.º, do CPC/1973, previa possibilidade 

de medidas específicas para garantir o cumprimento de obrigação de 

fazer e não fazer (tutela específica). Buscava, assim, a lei, garantir a 

efetivação da ordem judicial, com obtenção do resultado prático 

equivalente. Todavia, essa possibilidade não existia para a execução 

pecuniária. A novidade trazida pelo Novo Código de Processo Civil no 

artigo supracitado amplia os poderes do juiz, buscando dar efetividade à 

medida, garantindo o resultado buscado pelo exequente. Assim, a lei 

estabelece que, compete ao juiz, na qualidade de presidente do processo, 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham, por objeto, prestação pecuniária. 

Dessa forma, a nova lei processual civil adotou o padrão da atipicidade 

das medidas executivas também para as obrigações de pagar, ampliando 

as possibilidades ao juiz que conduz o processo, para alcançar o 

resultado objetivado na ação executiva. Tais medidas, todavia, não 

poderão ser aplicadas indiscriminadamente. Entendo necessário, s. m. j., 

que a situação se enquadre dentro de alguns critérios de 

excepcionalidade, para que não haja abusos, em prejuízo aos direitos de 

personalidade do executado. Assim, as medidas excepcionais terão lugar 

desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de 

satisfação do débito, havendo indícios que o devedor usa a blindagem 

patrimonial para negar o direito de crédito ao exequente. A medida 

escolhida, todavia, deverá ser proporcional, devendo ser observada a 

regra da menor onerosidade ao devedor (artigo 805 do Código de 

Processo Civil). Por fim, necessário observar que a medida eleita não 

poderá ofender os direitos e garantias assegurados na Constituição 

Federal. Todavia, a gama de possibilidades que surgem, a fim de garantir a 

efetividade da execução, são inúmeras, podendo garantir que execuções 

NÃO SE PROTELEM NO TEMPO, nem que os devedores usem do próprio 

processo para evitar o pagamento da dívida. O Enunciado nº 48 do ENFAM 

analisa expressamente a possibilidade de imposição de medidas 

coercitivas para a efetivação da execução pecuniária. Diz o referido 

enunciado: O art. 139, inciso IV, traduz um poder geral de efetivação, 

permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de 

qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e 

no processo de execução baseado em títulos. O caso tratado nos autos 

se insere dentre as hipóteses em que é cabível a aplicação do artigo 139, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque todas as medidas 

executivas cabíveis foram tomadas, sendo que a executada não demostra 

qualquer interesse na solução pacífica e menos onerosa para resolver a 

demanda, pois, não paga a dívida, não indica bens à penhora, não faz 

proposta de acordo e sequer cumpre de forma adequada as ordens 

judiciais, frustrando a execução. Com efeito, objetivando a EFETIVAÇÃO 

da presente execução, nos termos dos artigos 4.º e 8.º e 139, todos, do 

Código de Processo Civil acolho em parte os pedidos formulados pelo 

exequente em ID. 13796028, razão pela qual INDEFIRO o pleito de bloqueio 

de todos os cartões de crédito em nome do executado, uma vez que fere 

o princípio da proporcionalidade e responsabilidade patrimonial, além de 

que, é meio muito oneroso ao executado. Nesse sentido já se posicionou 

os tribunais pátrios: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

MEDIDAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DA 

EXECUTADA. DESPROPORCIONALIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA 

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO EXECUTADO. REFORMA DA 

DECISÃO. A suspensão do passaporte dos executados não possui 

pertinência com a tentativa de localização de patrimônio, aproximando-se 

mais de modalidade de punição ou penalização da executada, em 

desrespeito ao princípio da responsabilidade patrimonial indicado no artigo 

798 do Código de Processo Civil. Agravo provido. (TJ-SP 

22522786720178260000 SP 2252278-67.2017.8.26.0000, Relator: Sandra 

Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/03/2018). À par de todo o exposto, 

DETERMINO: I - OFICIE-SE o Departamento de Trânsito Nacional - DETRAN, 

para que suspenda a Carteira de HABILITAÇÃO do executado 

REGINALDO DA SILVA SANTOS, até o pagamento da presente dívida ou 

ulterior deliberação deste Juízo; II – Após a diligência alhures, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE 

acerca dos ofícios coligidos em ID. 14410258, requerendo, ao final, o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Serve a 

presente decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO/OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013740-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA QUEROBINA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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: 1002656-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 
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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: 1002655-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(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: 1002920-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ROCHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013287-41.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MATHIAS GOBBI (REQUERENTE)

DORVALINA GOBBI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013287-41.2015.8.11.0015. REQUERENTE: DORVALINA GOBBI BENTO, 

APARECIDA MATHIAS GOBBI REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA 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, conforme certificado. 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.” Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro alternativa senão extingui-lo. 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. SINOP, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012082-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PADARIA MARISOL LTDA - ME (EXEQUENTE)

SILEZIA RODRIGUES PEREIRA PAIAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012082-74.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SILEZIA RODRIGUES PEREIRA 

PAIAO, PADARIA MARISOL LTDA - ME EXECUTADO: BB.LEASING 

S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença no qual fora realizada a constrição de valores 

em conta bancária da parte executada via sistema BACENJUD, conforme 
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verifica-se no id nº 14623056 e houve concordância da parte Executada 

acerca da penhora postulando pela expedição de alvará em favor da 

Exequente (id nº 14359986); portanto, impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. 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. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor bloqueado no id nº 14623056 , isto 

em favor da Exequente. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. 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. SINOP, 9 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA TREVISAN QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004926-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAURA TREVISAN QUEIROZ 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13930479 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 9 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006231-71.2018.8.11.0015

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 BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

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: 1001609-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SIZENANDO DA SILVA LIMA - ME (REQUERIDO)

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: 1000441-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSO TRIBUTINI DE LIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 
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incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações bem como histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KETRIN MULLER DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. Compulsando os 

autos verifica-se que a empresa requerida não acostou nos autos 

qualquer documento assinado pela autora, gravação telefônica 

demonstrando a contratação ou renegociação de débitos, tampouco 

cópias dos documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da 

celebração do contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que 

incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o 

que não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência das dívidas e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para DECLARAR 

inexistentes os débitos discutidos nos autos e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004127-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 
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dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004289-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISONALDA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 
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débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$133,60 (cento e 

trinta e três reais e sessenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004286-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009852-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. A preliminar de inépcia da inicial 

não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios norteadores 

dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 

14 e ss. da Lei 9.099/05. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 
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crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005487-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura e documentos pessoais do 

Requerente bem como histórico de pagamentos e telas do seu sistema 

interno com registros e informações, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 103,84 (cento e 

três reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 469 de 541



Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005070-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

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: 1005145-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIENE GRACIELE RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 
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conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005469-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DO CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação além de telas de seu 

sistema interno, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DJEISSO TASSIO SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 
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demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 1.400,43 (um mil e quatrocentos reais e quarenta e três 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SERGIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002548-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANO SERGIO MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 12994890 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, 9 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012389-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINEI SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012389-79.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RONDINEI SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: 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, 
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consoante comprovante de mov. n.º 14356237 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, 9 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEBSON XAVIER FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001368-09.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CLEBSON XAVIER 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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, 9 de agosto de 2018. SINOP, 9 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA LIMA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outra anotação em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, bem como julgo improcedente o pedido de danos 

morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005410-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH TAIRINY ALVES NUNES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 
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quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005985-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. DO MÉRITO 

É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 474 de 541



03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011697-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011697-80.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISLAINE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: 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 13160688 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, intimando-se a mesma para que apresente os dados bancários 

para levantamento dos valores. 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, 9 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010923-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010923-62.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ERIKA PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 12791095 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 475 de 541



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, 9 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUANDERSON DANIEL MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006222-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JUNIOR PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARA REGINA DIAS KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLER FATIMA SCHMITT TEIXEIRA (REQUERIDO)

LAERCIO VILMAR TEIXEIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008953-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006034-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO PEREIRA (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-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1013355-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SABRINA MASSOLLA (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005468-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANE SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta além de telas 

de seu sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado pelo 

requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI DUTRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos e extrato de ligações, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 
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De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006931-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PELICHAN LODI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006931-81.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO PELICHAN LODI 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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 

14631948 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, 9 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005785-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por JOANA ALVES DA ROCHA em face de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. Ressai dos autos que a parte Requerente aduz ter 

sido impedida de matricular-se no semestre atual sob o argumento de que 

estaria inadimplente com os semestres 2016.1 e 2016.2, em razão de 

aditamento em valor menor do que o devido; bem como, inadimplente com a 

mensalidade de 03.2018. 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 14624408) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 14271529). Após detida análise quanto aos 

termos de aditamento para o FIES dos Semestres 2016.1 e 2016.2, 

verifica-se que o aditamento realizado pela parte Requerente observou os 

limites e percentuais concedidos. Ora, cada semestralidade do ano de 

2016 possuía um valor bruto de R$ 9.350,28; contudo, após desconto 

concedido pela instituição de ensino requerida, referido valor era 

readequado ao patamar de R$ 6.732,20; dos quais 70% (setenta 

porcento) eram financiados pelo FIES, ou seja, R$ 4.712,54. No extrato de 

cobranças (id nº 13551599) verifica-se que a parte Requerida cobrou à 

título de “Serviços Educacionais FIES” os valores de R$ 1.833,16 e R$ 

1832,67; isto porque, a parte Requerida utilizou como valor base para o 

cálculo do financiamento o valor original total sem desconto, ou seja, R$ 

9.350,28; enquanto que a parte Requerente, utilizou-se do valor obtido, 

após o desconto, ou seja, R$ 6.732,20. Por isso, o valor a ser financiado, 

70% (setenta porcento), para à parte Requerente representa a 

importância de R$ 4.712,54; enquanto que para a parte Requerida 

representaria a importância de R$ 6.545,19. Justamente os valores 

cobrados pela parte Requerida, R$ 1.833,16 e R$ 1832,67, representam a 

diferença entre o valor que esta entende por devido (R$ 6.545,19) e o 

valor efetivamente adimplido (R$ 4.712,54). Todavia, compulsando o termo 

de aditamento a cobrança do valor de R$ 6.545,19 não encontra respaldo, 

uma vez que a própria parte Requerida, informa no referido termo que o 

“Valor da semestralidade para o FIES” como sendo R$ 6.732,20. E, uma 

vez, abatido o valor financiado, 70% (setenta porcento), deste valor, 

obtém-se o valor efetivamente recolhido pela parte Requerente: R$ 

4.712,54. Quanto ao argumento de que estaria inadimplente com a 

mensalidade de 03.2018, em que pese a parte Requerente não tenha 

trazido aos autos o respectivo comprovante de pagamento, verifica-se no 

id nº 13551599 que em nenhum momento a parte Requerida limita-se a 

obstar a rematrícula da parte Requerente com base nas semestralidades 

de 2016.1 e 2016.2. 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. Tenho que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Por fim, 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 
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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. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. De mais a mais, estando em discussão a existência ou não de 

valores devidos pela autora a título de mensalidade, deve ser concedida a 

tutela, tendo em vista o notório prejuízo que decorrerá a autora com a 

perda de um semestre em detrimento de eventual prejuízo financeiro à 

demandada, que poderá ser posteriormente cobrado pelos meios legais, 

caso constatada a legalidade do débito cobrado. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

DETERMINAR que a parte Requerida PROCEDA com a REMATRÍCULA da 

parte Requerente para o semestre 2018.2, imediatamente, sob pena de 

multa-diária fixada em R$ 100,00 (cem reais); bem como CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos 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: 1005983-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA SOARES SILVA DA SOLIDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços (id: 14486994) assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

cópia de seus documentos pessoais. Ademais, carreou telas de seu 

sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais 

sejam, R$ 151,22 (cento e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA FICAGNA BENEDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA OAB - MT6752/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

DEON E D'AGOSTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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. Nesse 

sentido, cancelo a audiência de conciliação prevista para o dia 

13/08/2018. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 

9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes da 

sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Após o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE, expedindo o competente ALVARÁ, 

caso seja necessário. Publique-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N°002/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA ROSÂNGELA ZACARKIM DOS 

SANTOS, MMª JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE SINOP/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 18 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1° - Realizar INVENTÁRIO dos processos da Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Sinop/MT, designando o dia 09 de agosto de 2018, às 

12horas, para início dos trabalhos, cujo encerramento fica previsto para o 

dia 07 de setembro de 2018.

§1° - Designar a Servidora Sônia Aparecida Travaglia, Gestora Judiciária 

da 1ª Secretaria Criminal para Secretariar os trabalhos a serem realizados.

Art. 2° - Durante o período de inventário de processos fica vedada a 

suspensão dos atos processuais, bem como a quebra da normalidade dos 

serviços judiciários, mantendo também, a realização das audiências 

designadas para não causar prejuízo às partes já intimadas.
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Art. 3° - Providencie a escrivania as devidas intimações para devolução 

dos processos que se encontram em carga com Peritos, Advogados, 

Defensores Pública ou membros do Ministério Público.

Art. 4° - Qualquer pessoa que tiver alguma reclamação, crítica ou 

sugestões atinentes ao Serviço Judiciário poderão o fazer apresentando 

por escrito no horário das 12horas às 18 horas, junto à escrivania.

Art. 5° - Remetam-se cópias ao Conselho da Magistratura, à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, 

à Ordem dos Advogados – Subseção desta Comarca e afixe cópia no 

átrio do Fórum para conhecimento geral.

Publique-se e intimem-se.

Sinop/MT, 9 de agosto de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333322 Nr: 11635-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIA DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 11635-23.2018.811.0015, Protocolo 333322, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 322961 Nr: 4919-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA, FERNANDO RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 322961

Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público às fls. 

78/78-verso, pois tempestivo, o que foi certificado à fl. 222.

As razões do apelo encontram-se às fls. 79/83-verso.

Dê-se vista ao recorrido para, no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões, nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal.

Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da 

CNGC e, na sequência, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sinop, 08 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 281200 Nr: 16632-20.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 Certifico e dou fé que o Advogado DONISETE PABLO SOUZA, fica 

devidamente intimado à apresentar, nestes autos, ALEGAÇÕES FINAIS, na 

forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 283626 Nr: 18079-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAÍQUE PARRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:MT 20.017/O

 Ação Penal - Código Apolo 283626

Vistos.

Não obstante o teor da petição à fl. 142, determino sejam os advogados 

constituídos intimados para juntarem aos autos, no prazo de 48 horas, 

termo de renúncia, com o respectivo ciente do acusado e a comprovação 

do decurso de 10 (dez) dias de referida comunicação, pois possui 

endereço certo (fls. 135 e 138), sob pena de comunicação à OAB para 

instauração de processo disciplinar por desídia profissional, nos termos 

do Art. 34, inciso XI , da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil).

Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o acusado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, constitua novo patrono, ou indique a 

necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública, bem como 

expeça-se ofício à OAB para instauração de processo disciplinar por 

desídia profissional.

Acaso manifestado o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, 

encaminhem-se os autos para ciência da nomeação, bem como sobre a 

data designada para realização da audiência de instrução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 08 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329596 Nr: 9195-54.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO WEIMER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - 

OAB:24613/O

 D E C I D O.De proêmio, não obstante o pleito às fls. 93/101, mantenho a 

decisão prolatada às fls. 88/91, no que tange à extensão das medidas 

protetivas.Ademais, em análise aos autos, verifico ser o caso de acolher a 

manifestação do Ministério Público às fls. 105/108 e revogar a medida 

protetiva fixada no item “01” de fl. 34, pois tal medida visa assegurar maior 

conforto, proteção e tranquilidade à mulher em situação de violência 

doméstica, evitando novas ameaças e agressões contra a sua integridade 

mental e corporal.Não obstante, no caso dos autos, a própria requerente 

declarou residir em imóvel diverso do qual pugnou o afastamento dos 

requeridos, o que denota ser a medida de afastamento exacerbada, uma 

vez que não há situação de risco iminente, tendo em vista que as partes 

estão em casas separadas.Consigno que a presente decisão não tem 

caráter cível, pois as partes já estão discutindo a propriedade do bem no 

Juízo competente.Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, revogo a medida de proteção constante no item “1” à fl. 34, 

mantendo inalteradas as demais medidas fixadas às fls. 33/34.Notifique-se 

o Ministério Público.Intimem-se as partes, por intermédio de seus 

advogados.Cumpra-se.Sinop, 08 de agosto de 2018.Débora Roberta Pain 

Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 258605 Nr: 2847-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO IVAN DE ANDRADE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 
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OAB:23858/O

 Ação Penal - Código Apolo 258605.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 53/57, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Quanto à preliminar de inépcia da denúncia arguida pela defesa, não 

merece acolhida, uma vez que houve a descrição dos fatos, a 

comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria 

em relação ao acusado, preenchendo a exordial os requisitos previstos no 

artigo 41, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio 

de 2019, às 15h30min.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se carta precatória para intimação do acusado sobre a data da 

audiência, bem como para colheita do seu interrogatório, diante do 

endereço fornecido à fl. 56, o qual deverá ser atualizado no Sistema 

Apolo.

Intime-se o advogado constituído (fl. 58).

Intimem-se os policiais civis, comunicando seu superior hierárquico.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 07 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 306986 Nr: 12934-69.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O

 Ação Penal - Código Apolo 306986.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 35/54, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP.

Consigno que a preliminar de atipicidade da conduta arguida pela defesa 

se confunde com o mérito da ação e será analisada em momento 

oportuno, notadamente diante da comprovação da materialidade da 

infração penal descrita na denúncia e indícios suficientes de autoria em 

relação ao acusado, estando presente a justa causa para a persecução 

penal.

Quanto ao exame de corpo de delito, é prescindível no caso dos autos, 

haja vista a imputação da contravenção penal de vias de fato, e não do 

crime de lesão corporal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2019, às 15h45min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 55).

Intimem-se a vítima e as testemunhas, devendo constar no mandado que 

deverão trazer seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.

Por fim, indefiro o requerimento formulado pela defesa de realização de 

exame psicossocial, pois referida providência não possui o condão 

pretendido pelo requerente, no sentido de “atestar ou não sua culpa”.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 07 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317351 Nr: 1200-87.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETICIA DOS 

SANTOS BORGES, para devolução dos autos nº 1200-87.2018.811.0015, 

Protocolo 317351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 332498 Nr: 11099-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY HENRIQUE DA SILVA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Oferecida a denúncia pelo Ministério Público em 01.8.2018 (fls. 04/05), em 

observância ao artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, notifique-se o acusado 

para apresentar defesa prévia, por escrito, em 10 (dez) dias.Determino ao 

advogado Marcos Vinícius Borges, OAB/MT 21.917/O, que assistiu o 

denunciado na audiência de custódia (f. 77), em 05 (cinco) dias, exibir o 

instrumento de mandato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 332110 Nr: 10854-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AREVALO SANABRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 8083/O

 Comunique-se à penitenciária local acerca deste PEP.

Elaborem-se os cálculos de pena do condenado.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e ao advogado do 

reeducando (Fábio Alves de Oliveira, OAB/MT nº 8083/O), para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 177478 Nr: 13281-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Certifico que a reeducanda Noeli Carvalho foi condenada na Ação Penal 

cód. 169590, pelo juízo da 1ª Vara Criminal, a pena de 1 ano, 11 meses e 

10 dias de reclusão e 194 dias multa.

 A pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida e a punibilidade 

foi extinta por sentença proferida por este juízo no dia 14/5/2014 (fls. 

109/v).

No tocante à pena de multa, a decisão de fl. 116 homologou o cálculo de 

fls. 104/106 e, em audiência admonitória realizada no dia 24/6/2015 (fl. 

120) ficou estabelecido que o pagamento seria realizado em 29 parcelas 

de R$ 150,00 e a última no valor de R$ 204,71, com início no mês de 

agosto/2015.

Manuseando os autos, verifica-se que a reeducanda apresentou 

comprovantes de pagamento das 29 parcelas, as quais se encontram 

juntadas nas fls. 122/123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 135, 141, 139, 

145, 154, 147, 149, 151, 152, 157, 159, 161, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 

176, 182, 179 e 183, estando pendente da apresentação do comprovante 

da última parcela.

Certifico, ainda, que encaminho os autos à intimação da reeducanda para 

apresentação do comprovante de pagamento da última parcela, no valor 

de R$ 204,71 e, aportando o referido comprovante nos autos, estes serão 

encaminhados às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 213526 Nr: 13822-43.2014.811.0015
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 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROY ROGERS SILVA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY S. FERRAZ 

FRIEDRICH - OAB:OAB/MT 17.121, EDILSE DE LURDES WACHKOWSKI - 

OAB:17.110-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO a advogada/defesa do reeducando para, 

no prazo legal, se manifestar acerca do cálculo e documentos novos 

juntados.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n. 031/18 - DF

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, e,

 CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 4.964 de 26.12.1985 – Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso e 

disposições da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça que regulamentam os serviços 

correicionais;

CONSIDERANDO o teor da Portaria 51/2018-CGJ, que dispõe acerca da 

realização de correição nas comarcas de Chapada dos Guimarães, 

Poconé e Santo Antônio de Leverger/MT e força tarefa na Comarca 

Poconé (Polo I) nos dias 24 a 28 de setembro de 2018;

 R E S O L V E:

 CONVOCAR os servidores lotados na Secretaria da Vara/Juizado, para 

auxiliar à equipe correicional e prestar esclarecimentos acerca dos 

serviços e rotinas de trabalho, Coordenados pelos E xcelentíssimos Juízes 

Corregedores Dr. Aristeu Dias Batista Vilela e Dra. Ana Cristina Silva 

Mendes, nos períodos matutino e vespertino entre os dias 24 a 28.9.2018.

Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Poconé, 09 de agosto de 2018.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009250-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBSON JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIA ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

RICHARDSON RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. FLAVIO PEREIRA DA SILVA, LAVIA ADRIANA DE OLIVEIRA 

SANTOS, ROBSON JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS, RICHARDSON 

RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS e RONALD ADRIANOR DE OLIVEIRA 

SANTOS requereram ALVARÁ JUDICIAL para recebimento de crédito do 

Consórcio Honda em nome de CELMA DE OLIVEIRA SANTOS. Os 

requerentes são marido e filhos da “de cujus”. Foi determinada a 

expedição de ofício à empresa Honda para que prestasse informações 

sobre o consórcio adquirido pela “de cujus”. O Consórcio Nacional Honda 

se manifestou informando os valores disponíveis em nome da “de cujus” 

(id. 13058895). Os requerentes informaram a forma como será partilhado 

o valor (id. 14276055). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Quanto ao pedido verifica-se que os requerentes são partes legítimas, 

sendo portanto, o pedido juridicamente possível, há interesse processual e 

econômico e com o falecimento de seu filho, assistindo-lhes, assim, o 

direito de pleitear o recebimento dos valores relativos à cota de consórcio 

adquirido junto ao Consórcio Nacional Honda em nome da de cujus – 

CELMA DE OLIVEIRA SANTOS. Nesse sentido: TJSP - PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação nº: 

1003456-45.2016.8.26.0077. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL – CONSÓRCIO COTA DE CONSÓRCIO 

EM NOME DO DE CUJUS – LEVANTAMENTO PELA REQUERENTE - 

POSSIBILIDADE. Se a requerente é a única herdeira do de cujus, não há 

outros bens a partilhar, o crédito é de pequena monta e não há resistência 

do consórcio quanto à pretensão de levantamento do crédito existente em 

nome do consorciado falecido, defere-se a expedição de alvará judicial 

solicitado. RECURSO PROVIDO. Ademais, a própria administradora de 

consórcio se manifestou favorável ao levantamento do valor. Diante do 

exposto, bem como com as provas existentes nos autos, defiro o pedido 

dos requerentes e determino seja expedido alvará de autorização em 

favor de dos requerentes FLAVIO PEREIRA DA SILVA, LAVIA ADRIANA 

DE OLIVEIRA SANTOS, ROBSON JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS, 

RICHARDSON RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS e RONALD ADRIANOR DE 

OLIVEIRA SANTOS habilitando-os a receber o valor de R$ 11.384,38 

conforme descrito na petição de id. 13058895 em nome da de cujus – 

CELMA DE OLIVEIRA SANTOS. Deverá o Sr. Gestor observar os 

percentuais para cada requerente, conforme explanado na petição id. 

14276055. Isento os requerentes do pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do Artigo 2º parágrafo único da Lei 1.060/50. 

Expeça Sr. Gestor os competentes alvarás. Dispenso os requerentes de 

apresentar prestação de contas. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001478-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELLY DE ARRUDA PIRES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1001478-13.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 185.889,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Tutela e Curatela]; Certifico que, tendo 

em vista que a audiência ocorreu em 12/06/2018 e o prazo deferido de 

suspensão foi de 10 (dez) dias, decorrido em 28/06/2018. Contudo, o 

Requerido não foi intimado para apresentar contestação, todavia a 

apresentou nos Ids: 14491346 a 14491552, razão pela qual, intimo a parte 

autora para, querendo impugná-la. VÁRZEA GRANDE, 9 de agosto de 

2018 ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004634-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE 
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ALIMENTOS PROVISIONAIS E PROVISÓRIOS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por FABIANA DA COSTA em face de IZELSO 

SPANHOL. Consta da inicial que as partes teriam convivido em união 

estável a partir do ao de 2000 e que recentemente teriam rompido o 

relacionamento. Afirmou que tiveram 02 filhas e que adquiram bens 

móveis. Pugnou pela fixação de alimentos às filhas e a ela. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil inovou 

ao suprimir a diferenciação existente entre os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. Hodiernamente, o 

que se tem é a chamada Tutela de Urgência, que pode ter natureza 

satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da tutela de urgência 

exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). Com relação aos alimentos às filhas, possível a fixação, 

devendo-se apenas analisar a possibilidade do alimentante e a 

necessidade das alimentadas. Em sua narrativa inicial, a requerente 

afirmou que, além das despesas fixas, o requerido paga à autora o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de pensão. Desta forma, entendo 

que, por ora, ante a necessidade de maior dilação probatória, que o valor 

acima mencionado deve ser fixado, convertido em percentual do salário 

mínimo, em favor das filhas. Com relação aos alimentos à requerente, em 

que pese o disposto no artigo 1694 do Código Civil no sentido de que 

"podem os parentes, os cônjuges ou companheiro pedir uns dos outros os 

alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação", no caso específico dos autos a autora não demonstrou de 

forma contundente a sua efetiva necessidade em perceber os alimentos, 

ou seja, o fato constitutivo do seu direito. E mais, inexiste um único 

elemento de prova nos autos que indique estar ela impossibilitada para o 

trabalho, mormente se considerarmos que conta somente com 35 anos de 

idade. Nesse sentido: TJRS - AGRAVO DE INSTRUMENTO. união estável. 

AÇÃO DE alimentos. ex-ESPOSA. ausência de demonstração da 

necessidade. PESSOA JOVEM E APTA PARA O TRABALHO. Cabível a 

fixação de alimentos provisórios em favor da companheira, baseado no 

dever de mútua assistência. No entanto, é imprescindível a prova 

inequívoca da possibilidade econômica do alimentante e da efetiva 

necessidade da alimentanda. Na ausência, nesta fase, de elementos que 

respaldem a alegação de necessidade da autora, que é pessoa jovem e 

apta para o trabalho, já tendo exercido atividade laboral, descabe a 

fixação de verba em seu favor, devendo a questão ser objeto de provas 

durante a dilação processual e, se couber, ser revista, no curso da 

instrução, mediante maiores elementos acerca do binômio alimentar. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Data de Julgamento: 

08/06/2011. TJMG - FAMÍLIA - APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS - 

ALIMENTOS PARA O CÔNJUGE VIRAGO - ESPOSA JOVEM E APTA PARA 

O TRABALHO - INDEFERIMENTO. A ex-esposa não faz jus ao recebimento 

de verba alimentícia se é jovem e tem plenas condições de prover sua 

própria subsistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.815973-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Dídimo Inocêncio de Paula , 3ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 13/11/2008). Portanto, não se encontra presente o requisito 

da probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária. Contudo, há a 

necessidade da conjunção de todos os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao 

perigo de dano, este também não se encontra presente, posto que não 

havendo o menor indício do alegado, não há que se falar em perigo de 

dano. Assim, não evidenciados os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência com relação aos alimentos requeridos pela parte autora, de 

modo que, o indeferimento deste pedido específico é medida que se impõe. 

Nestes termos, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência com 

relação aos alimentos às filhas, de forma que fixo o percentual de 

209,65% do salário mínimo, valor esse equivalente ao já pago pelo 

requerido, conforme narrativa da requerente, o que corresponde a R$ 

2.000,00, Quanto aos alimentos à requerente, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. 

Decido e Determino as seguintes providências: I- Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Indefiro os itens “c e “d” dos 

pedidos, tendo em vista que já foram fixados alimentos provisórios e, em 

caso de inadimplência do requerido, há meios próprios para execução dos 

valores. III- Indefiro, por ora, os itens “h”, “i” e “j” eis que nessa quadra 

processual, existem apenas indícios da alegada união estável, de forma 

que não há como precisar os bens eventualmente amealhados, de tal 

modo que, se o requerido, por ventura, alienar os bens supostamente 

amealhados na constância da união estável, poderá a requerente pugnar 

pela conversão em perdas e danos. IV- Os itens “k”, “l” e “m” são 

decorrentes da instrução do feito e nela serão oportunamente apreciados. 

V- Designo audiência de conciliação (artigo 165, §2º c/c 695 do CPC) para 

o dia 20/09/2018, às 14:40 horas. VI- Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

requisitando a abertura de uma conta poupança em nome da mãe das 

menores, para fins de depósito e movimentação dos alimentos. VII- 

Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, os 

quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal das 

menores em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido 

de guarda e direito de visitas para depois de produzida a perícia técnica. 

VIII– Assim, dentro do poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, 

determino a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio da 

requerente e do requerido, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do 

ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação das menores. Em laudo 

circunstanciado. Prazo dez (10) dias. IX- Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação. X- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhes 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

XI- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). XII- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015. XIII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. XIV- Notifique-se o Ministério Público. XV- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008870-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO OAB - MT6947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. A. (REQUERIDO)

 

Vistos I- Designo audiência de conciliação (artigo 165, §2º c/c 695 do 

CPC) para o dia 20/09/2018, às 14:30 horas. II- Arbitro os alimentos 

provisórios no valor de 62,89% do salário mínimo, devidos a partir da 

citação, devendo ser pago todo dia 10 de cada mês e creditado na conta 

corrente a ser aberta em nome da genitora das menores (Lei n.º 5.478/68, 

artigo 4º). III- Oficie-se ao empregador do requerido requisitando: a- 

informações acerca do salário ou vencimentos fixos e variáveis do 

requerido, a fim de instruir os autos até a data marcada para a audiência, 

sob as penas previstas no art. 22 da Lei 5478/68; b- que proceda aos 

devidos descontos e depósitos dos alimentos na conta bancária indicada. 

Conste no ofício o número do RG e CPF da representante legal das 

menores. IV- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no 

pedido inicial, os quais não fornecem elementos suficientes para a 

concessão do pleito liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças 

bruscas da situação fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida 
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pessoal da menor em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise 

do pedido de Guarda e Direito de Visitas para depois de produzida a 

perícia técnica. V– Assim, dentro do poder geral de cautela, previsto no 

art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo Psicológico e Social no 

domicílio do requerente e da requerida, sem prévio aviso, consoante o 

artigo 167 do ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, 

afetivas, sociais e psicológicas para criação e educação das crianças. Em 

laudo circunstanciado. Prazo dez (10) dias. VI- Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação. VII- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhes 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

VIII- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). IX- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015. X- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. XI- 

Indefiro, por ora, o pedido de intimação do requerido para devolver bens 

móveis que eventualmente foram levados pelo mesmo, tendo em vista que 

a requerente não trouxe aos autos provas de que sua residência estaria 

desguarnecida de referidos bens. XII- Concedo ao requerente a 

assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). XIII- Cientifique-se o MP. 

XIV- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008870-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO OAB - MT6947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. A. (REQUERIDO)

 

Vistos I- Designo audiência de conciliação (artigo 165, §2º c/c 695 do 

CPC) para o dia 20/09/2018, às 14:30 horas. II- Arbitro os alimentos 

provisórios no valor de 62,89% do salário mínimo, devidos a partir da 

citação, devendo ser pago todo dia 10 de cada mês e creditado na conta 

corrente a ser aberta em nome da genitora das menores (Lei n.º 5.478/68, 

artigo 4º). III- Oficie-se ao empregador do requerido requisitando: a- 

informações acerca do salário ou vencimentos fixos e variáveis do 

requerido, a fim de instruir os autos até a data marcada para a audiência, 

sob as penas previstas no art. 22 da Lei 5478/68; b- que proceda aos 

devidos descontos e depósitos dos alimentos na conta bancária indicada. 

Conste no ofício o número do RG e CPF da representante legal das 

menores. IV- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no 

pedido inicial, os quais não fornecem elementos suficientes para a 

concessão do pleito liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças 

bruscas da situação fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida 

pessoal da menor em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise 

do pedido de Guarda e Direito de Visitas para depois de produzida a 

perícia técnica. V– Assim, dentro do poder geral de cautela, previsto no 

art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo Psicológico e Social no 

domicílio do requerente e da requerida, sem prévio aviso, consoante o 

artigo 167 do ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, 

afetivas, sociais e psicológicas para criação e educação das crianças. Em 

laudo circunstanciado. Prazo dez (10) dias. VI- Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação. VII- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhes 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

VIII- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). IX- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015. X- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. XI- 

Indefiro, por ora, o pedido de intimação do requerido para devolver bens 

móveis que eventualmente foram levados pelo mesmo, tendo em vista que 

a requerente não trouxe aos autos provas de que sua residência estaria 

desguarnecida de referidos bens. XII- Concedo ao requerente a 

assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). XIII- Cientifique-se o MP. 

XIV- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400631 Nr: 11683-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, CMR, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA C. TAVEIRA - 

OAB:12.255OAB-MT, MARGARIDA C. TAVEIRA - OAB:12.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15961/MT, DAYANE PANIAGO VALESCO - OAB:17135

 Vistos.

I- Manifestem-se os exequentes acerca da certidão de fl. 110, no prazo de 

10 (dez) dias. Quedando-se inertes, intimem-se, sob pena de extinção.

II- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400630 Nr: 11682-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, CMR, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA C. TAVEIRA - 

OAB:12.255OAB-MT, MARGARIDA C. TAVEIRA - OAB:12.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE PANIAGO VALESCO - 

OAB:17135

 Vistos.

I- Manifestem-se os exequentes acerca da certidão de fl. 110, no prazo de 

10 (dez) dias. Quedando-se inertes, intimem-se, sob pena de extinção.

II- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 372382 Nr: 21176-61.2014.811.0002

 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: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMFL, VAMJ, ESM, ESM, VAMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - OAB:

 Vistos.

 I- Nos termos do artigo 72, II, do CPC, nomeio Curador ao requerido citado 

por edital, um dos Defensores Públicos oficiantes nesta Comarca, para, se 

aceitarem a nomeação, patrocinarem a sua defesa (RT- 663/84).

Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO 

POR EDITAL. RÉU REVEL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR 

ESPECIAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE 

EX OFFICIO. - Ocorrendo a citação edilícia do Réu e sua revelia, a 
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ausência de nomeação de curador especial a rigor do art. 9º, inciso II, do 

Código de Processo Civil macula o processo com vício insanável, posto 

que não se forma relação processual plena. - Preliminar ex officio para 

anular todos os atos processuais praticados após a citação edilícia (fls. 

34/35), impondo-se ao juízo primevo a nomeação de curador especial para 

a retomada do curso natural do processo. Respeito ao princípio da ampla 

defesa e contraditório. - Recurso prejudicado e não conhecido. Sentença 

anulada ex officio. (TJ-AM - APL: 02491855720088040001 AM 

0249185-57.2008.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de 

Julgamento: 17/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/08/2015)

II- Após, manifestem-se a requerente e o representante do Minis-tério 

Público, sucessivamente.

III- Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 213017 Nr: 8507-83.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMJrpsmCLADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173-B

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, a promover o andamento do 

feito, no PRAZO DE 05 dias, manifestando-se acerca da certidão de fl. 

401, sob pena de extinção.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 339932 Nr: 7906-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLNIC, SNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - OAB:6.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 VISTOS.

A conversão da execução para o procedimento de expropriação de bens 

é a medida que se mostra mais adequada e produtiva ao caso concreto, 

mormente se requerida pelo próprio credor dos alimentos.

É nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 733 DO CPC. 

CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

DES-CABIMENTO. A prisão civil do executado tem lugar para cobrança 

das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, mais as 

vincendas durante o seu curso. Ao credor deve ser facultada a opção de 

prosseguir a execução pelo rito do art. 733 do CPC ou a conversão para o 

rito do art. 732 do CPC. Apelação Cível provida, de plano. (Apelação Cível 

Nº 70035675701, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 01/10/2010).

Com estas considerações, defiro a conversão do rito da presente 

execução para o rito da constrição de bens.

I- Na forma do artigo 513 §2º do CPC, intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

II- Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

III- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

IV- Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quin-ze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 

proceda-se de imediato à penhora de bens (art. 831 do CPC) e a sua 

avaliação com obediência à ordem preferencial do art. 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 841, CPC).

V- Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

 VI- Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 295002 Nr: 15194-37.2012.811.0002

 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: SNDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - OAB:6.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 Vistos.

I- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4/10/2018, às 

13h30m (Horário oficial de Mato Grosso), ultimando-se os demais termos 

da decisão de fls. 251/252.

II- Notifique-se o representante do Ministério Público.

III- Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 424005 Nr: 24112-25.2015.811.0002

 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: ELZA BENEDITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA 

- OAB:10174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime(m)-se a requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar 

ao feito cópia dos documentos pessoais de MARIA BENEDITA DOS 

SANTOS e JOÃO BENEDITO DOS SANTOS.

II- Após volte-me concluso.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 222715 Nr: 2922-16.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZYLRVrPsmZLRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a diligência negativa do Oficial de Justiça 

(fls. 99/100), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 435822 Nr: 4521-43.2016.811.0002

 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: IDFG, AFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERLEI LAMEL - OAB:20.943/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I– A renúncia só produz efeitos processuais depois que, cumprida, conste 

dos autos, ou que a parte ingresse em Juízo com novo procurador.

II – Intime-se o renunciante para trazer para os autos, no prazo legal, 

prova da notificação, posto que é dever do advogado e não do juiz 
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cientificar a parte interessada(CPC – art. 112), além, é claro, de continuar 

o advogado a representar nos autos, seu constituinte pelo prazo de 

10(dez) dias.

III - Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 340095 Nr: 8034-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODSS, GODSS, SdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, e sua representante legal devidamente INTIMADA a 

manifestar o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, tendo em vista 

que o feito encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de 

providências única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 317772 Nr: 14123-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKADS, KTADS, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de 01 ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 210047 Nr: 5773-62.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVVMeLVMrpsmMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de 01 (ano), a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 296952 Nr: 17337-96.2012.811.0002

 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: RMMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDBES-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 6282-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de 01 (ano), a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 107014 Nr: 3029-31.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JeorPsmESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERIA - 

OAB:4939, JOELMIR BOABAID DE BRITO - OAB:7942- E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de 01 (ano), a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 6345-28.2002.811.0002

 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: JOSÉ EUCLIDES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA LUIZA BORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime(m)-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar ao feito a matrícula atualizada do imóvel objeto do processo; 

bem como e, no mesmo prazo acima, instruir o feito com procuração dos 

sucessores elencados às fls. 107/108 ao causídico subscritor e 

respectivos documentos pessoais.

II- Deve, ainda, no mesmo prazo, dar fiel cumprimento a determinação de 

fls. 97/97-verso.

III- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005756-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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1005756-57.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14202577 e da certidão que designou audiência de ID 14593628. Várzea 

Grande/MT, 9 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 406180 Nr: 14639-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSS, EDSR, ECDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

- OAB:

 Processo nº. 14639-15.2015.811.0002.

Código nº. 406180.

VISTOS etc.

Intime-se o executado para depósito da pensão, conforme proposta, cujo 

valor deverá ser atualizado pela atualização do salário mínimo, 

cientificando-o do número da conta (fls. 79).

O depósito pode ocorrer diretamente na conta da credora, caso o 

executado a possua ou tenha contato com a filha ou mãe.

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.: 276538 Nr: 20004-89.2011.811.0002

 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: DINOILDO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENEDINO AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:MT 13.782-B, LINEIA FATIMA DA S. PINHO - OAB:MT/9226-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20004-89.2011.811.0002.

Código nº. 276538.

VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a herdeira Sthefanny Surrayla 

Souza da Silva não encartou procuração nos autos. Intime-se para tal fim.

Em seguida, às últimas declarações e plano de partilha.

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.: 393448 Nr: 7469-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCPNF, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7469-89.2015.811.0002.

Código nº. 393448.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da coerção pessoal, 

período de Fevereiro/2015 a Abril/2015, bem ainda as prestações que se 

venceram até o efetivo pagamento.

Proceda-se o bloqueio do saldo de FGTS indicado às fls. 68 e 

providencie-se a transferência para a conta bancária indicada pelo 

credor, às fls. 21.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO, para 

devolução da carta precatória, devidamente cumprida.

Encaminhe-se os documentos solicitado pelo INSS (fls. 64).

Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud, anexo.

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.: 427336 Nr: 25850-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, LDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:46018 OAB/GO, 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14232

 Processo nº. 25850-48.2015.811.0002.

Código nº. 427336.

VISTOS etc.

Trata-se de execução pelo rito da expropriação, em curso desde 2015, 

sem êxito no recebimento da dívida pela credora.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS e respectivo bloqueio, à título de penhora, até o valor em 

execução.

Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud, anexo.

Intime-se a parte exequente, via Advogado, para indicar bens do devedor, 

passíveis de penhora.

Após, conclusos.

 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.: 452345 Nr: 12919-76.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCEFM, WFM, WMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSB - FACULDADES 

INTEGRADAS DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - OAB:

 Processo nº. 12919-76.2016.811.0002.

Código nº. 452345.

VISTOS etc.

Considerando que a parte requerente e o filho menor Wanderson Martin de 

Oliveira encontram-se residindo na comarca de Cáceres/MT, tendo por 

base o melhor interesse do autor, determino a remessa do presente feito à 

Comarca de Cáceres/MT para apreciação da questão posta em debate.

Procedam-se às baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 369371 Nr: 18965-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDSC, VCDSC, EDNA REGINA DE SOUZA JOÃO, 

BLDSC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 487 de 541



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA COSTA SOTO - 

OAB:18.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Univag - OAB:

 Dispõe o art. 528, § 1º, do CPC:Art. 528. No cumprimento de sentença que 

condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 

interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 

mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.§ 1o 

Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, 

não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.(...)O mesmo se 

verifica na execução por expropriação, por força do disposto no art. 782, 

§ 3º, do CPC.Do exposto, determino a expedição de certidão para protesto 

do título e inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao 

crédito.(....).Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação 

a respeito de FGTS em nome do executado e o valor, procedendo à 

transferência para conta judicial até o montante da dívida em 

execução.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 08 de Agosto de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 374918 Nr: 22969-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, RENATA AUXILIADORA GLERIAN - OAB:16.532, 

ROSEMARY MENEZES SOUZA KAWAKAMI - OAB:MT 14.905, THÉO 

EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREIRA DA COSTA - OAB:14.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16.240, NUCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - FAUSB - OAB:

 Processo nº. 22969-35.2014.811.0002.

Código nº. 374918.

VISTOS etc.

Acolho o pleito do Ministério Público às fls. 50.

Elabore-se estudo psicossocial na residência da requerida (fls. 55), 

visando, em especial, aferir o preenchimento das condições para o 

exercício da guarda dos filhos Luiz Felipe e Beatriz Letícia, bem como se 

averígue a preferencia dos menores quanto ao guardião.

Com o aporte do relatório nos autos, digam as partes e o Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 56948 Nr: 2758-61.2003.811.0002

 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: MEDFRPMMDLJDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - UNIC - OAB:5332-A, UNIC - Beira Rio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743, RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - 

OAB:12525, Tatiane Carla Gomes de Castro - OAB:10826/MT, 

TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - OAB:3363-B/MT

 Processo nº. 2758-61.2003.811.00002.Código nº. 56948.VISTOS 

etc.Trata-se de Investigação de Paternidade c/c Alimentos.Diante do 

resultado do exame de DNA (fls. 245/247), que indica a paternidade 

atribuída ao requerido, arbitro alimentos provisórios no importe de 30% de 

um salário mínimo, que corresponde R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos).Os alimentos deverão ser colocados à disposição 

do infante até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta 

bancária.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

data de 13/09/2018 às 15:30 horas.Intimem-se as partes pessoalmente 

para prestar depoimento pessoal.Intime-se o requerido, por carta 

precatória, para pagar os alimentos ora fixados, bem ainda para 

comparecer em audiência.Autorizo a produção de prova testemunhal, 

devendo, o rol – que deve preencher os requisitos do art. 450, do CPC, 

abaixo transcrito -, ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da 

intimação para audiência de instrução e julgamento (art. 357, § 4º, do 

CPC).A intimação da testemunha deve ser realizada na forma do art. 455, 

também transcrito abaixo.Expeça-se o necessário à realização do ato, 

intimando-se todos.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 08 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 434194 Nr: 3547-06.2016.811.0002

 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: LGDPS, JDSDP, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS, JDSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLAUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 Processo nº. 3547-06.2016.811.0002.

Código nº. 434194.

 VISTOS etc.

Diante da impossibilidade do comparecimento da parte autora (fls. 

134/135), com fundamento no art. 362, II, do CPC, defiro o pedido 

formulado e redesigno a audiência para o dia 25 de Setembro de 2018, às 

15 horas e 30 minutos.

 Intimem-se para tal fim.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 313142 Nr: 9288-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSG, VGDSG, DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:OAB-RO 3.134, MARCIO HENRIQUE DA S. MEZZOMO - 

OAB:OAB-RO 5.836, MARIANNE A. e V. DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:OAB/RO 3.046

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da coerção pessoal.

A prisão do executado já foi decretada às fls. 50.

A parte exequente pugnou pelo decreto da prisão civil do executado, bem 

ainda seja encaminhado o nome do executado para os órgãos de proteção 

ao crédito, bem como seja realizada a penhora via BACENJUD (fls. 

124/125).

Manifestação Ministerial às fls. 127.

FUNDAMENTO E DECIDO

Tratando-se de devedor inadimplente, não há óbice à inclusão de seu 

nome no cadastro de proteção ao crédito, uma vez que a dívida está 

sendo cobrada judicialmente desde Abril/2013 sem êxito.

Assim, determino a inclusão dos dados do devedor nos cadastros de 

proteção de crédito, constando valor atualizado a ser informado pela 

exequente.

A exclusão deverá ser providenciada tão logo informado ou confirmado 

pelos credores o recebimento de seu crédito ou decorridos 05 anos da 

inclusão.

Insira no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP para 

cumprimento, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Intime-se a credora para apresentar memória atualizada da dívida até a 
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data de sua elaboração.

Exclua-se do relatório mensal.

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.: 402124 Nr: 12459-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDQ, MFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS e.

Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud, anexo.

O veículo Corsa Wind, cor Cinza, descrito às fls. 66 é objeto de alienação 

fiduciária, o que impossibilita a penhora, anexo.

Intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora em nome do 

devedor ou requerer o que entender de direito.

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.: 213820 Nr: 9220-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VrpsmDDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9220-58.2008.811.0002.

Código nº. 213820.

VISTOS etc.

Logrado êxito parcial da 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 Edenilson Rudinei Choai, CPF 

nº. 581.662.541-15.

 Com a resposta, diga o credor.

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.: 391943 Nr: 6515-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ REGIS, PABLO VINÍCIUS VALVEDE REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRIANA MARIA VALVEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, RODRIGO CARRIJO 

FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6515-43.2015.811.0002.

Código nº. 391943.

 VISTOS etc.

Em consulta ao sistema Infoseg e Renajud verificou-se a impossibilidade 

de localização de bens da falecida, eis que o CPF da mesma encontra-se 

inválido, anexos.

 Intime-se o Inventariante, via advogado, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

 Nada sendo requerido, certifique-se e dê-se vista à Fazenda Pública.

Em seguida ao Ministério Público.

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.: 387317 Nr: 3523-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FESDM, JANDERLEIA SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ELIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3523-12.2015.811.0002.

Código nº. 387317.

VISTOS etc.

A subscritora da renúncia de fls. 87 deve trazer aos autos a prova de que 

cientificou a mandante, eis que requisito para a validade da renúncia (art. 

112, do CPC).

Assim, intime-se para tal fim.

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.: 334470 Nr: 3010-78.2014.811.0002

 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: ARNALDO AVELINO PORTO, PAULO ANDERSON 

PEREIRA PORTO, FLÁVIO PEREIRA PORTO, LUIZ CARLOS PEREIRA 

PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3010-78.2014.811.0002.

Código nº. 334470.

VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência de termo ou escritura 

pública em nome do renunciante Paulo Anderson Pereira Porto, para o 

cumprimento do disposto no art. 1.806 do Código Civil.

 Cumpra-se integralmente a determinada contida às fls. 99.

Intimem-se, por Advogado, via DJE.

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.: 300129 Nr: 20769-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO 

PINTO - OAB:21525/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20769-26.2012.811.0002.
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Código nº. 300129.

VISTOS etc.

O executado não foi citado.

Em consulta ao Sistema Infoseg foi localizado seu endereço que segue 

anexo.

Assim sendo, cumpra-se a determinação de fls. 77.

Intime-se a parte credora para atualizar seu endereço, uma vez que foi 

informado às fls. 89/90, que mudou seu domicílio para a cidade de São 

Paulo/SP.

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.: 435966 Nr: 4623-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDSN, OJDS, IJDS, MHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4623-65.2016.811.0002.

Código nº. 435966.

VISTOS etc.

Trata-se de Alvará Judicial.

Diante do lapso temporal, desde a última manifestação da parte às fls. 

80/82, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do levantamento 

do alvará contido às fls. 83.

Sendo negativo, oficie-se o Banco do Bradesco 1941, requisitando 

informações a respeito do motivo da não liberação do valor.

 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.: 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

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias apresente planilha atualizada do débito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 213820 Nr: 9220-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VrpsmDDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) Intimar a parte autora, ara que no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

calculo atualizado da dívida pelo rito da expropriação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 293842 Nr: 13870-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) Intimar a parte autora, ara que no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

calculo atualizado da dívida pelo rito da expropriação.

 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:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) Intimar a parte autora, ara que no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

calculo atualizado da dívida pelo rito da expropriação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 427336 Nr: 25850-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, LDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:46018 OAB/GO, 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14232

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) Intimar a parte autora, ara que no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

calculo atualizado da dívida pelo rito da expropriação.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003655-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO OAB - MT6947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1003655-47.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando devolução do Ofício 

n.º374/2018 pelos Correios (ID14660989), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora 

para, em 5(cinco) dias, retificar o endereço da Empresa BR Mineração ou 

comparecer nesta Secretaria para retirar o expediente e promover o 

devido protocolo. VÁRZEA GRANDE, 9 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 

3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 289124 Nr: 8656-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJAB, PHADB, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 Vistos etc.

 Nos termos do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público para manifestar-se em relação ao 

acordo entabulado pelas partes, e, em seguida, conclusos.

 Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004105-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1004105-87.2018.8.11.0002 Vistos... Se no prazo, o que 

deverá ser certificado, recebo os Embargos à Execução sem 

outorgar-lhes efeito suspensivo (NCPC, art. 919). Intime-se a parte 

credora para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo arguidas 

preliminares ou juntados novos documentos, à parte devedora para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias e conclusos para sentença 

(NCPC, art. 920, I e II). Caso contrário, conclusos para julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 22 de maio de 

2018. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340541 Nr: 8361-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO RIBEIRO NUNES 

DOMINGUES - OAB:14544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH Z. C. 

DO NASCIMENTO - OAB:12332

 TENDO EM VISTA O ANDAMENTO ANTERIOR ERRADO, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002376-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL F. DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

ESTER BELEM NUNES Dados do processo: Processo: 

1002376-26.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 450,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, 

CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JACKELINE 

GONCALVES DA SILVA Parte Ré: RÉU: DANIEL F. DA SILVA FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDO PARA LEVANTAR O DEPÓSITO, OU 

RECUSA, APRESENTAR CONTESTAÇÃO EM 15 DIAS, SOB PENA DE 

REVELIA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONFORME O 

ARTIGO 546 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESUMO DA INICIAL: A 

autora celebrou contrato de prestação de serviços e produtos, junto à 

empresa Auto Center Comercio de Peças para Veículos LTDA- ME, com 

pagamento na forma de cheque de nº 1005 da agência 1124 do banco 

HSBC, elegendo para tanto o foro da cidade de Várzea Grande –MT, para 

dirimir quaisquer conflitos. Após a tramitação, o referido cheque fora 

endossado pela empresa a um 3º de nome DANIEL FERREIRA DA SILVA, e 

devido problemas financeiros, a Autora se viu sem condições de saldar o 

cheque, sendo o mesmo devolvido por ausência de saldo. 

DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Defiro o 

pedido de consignação realizado pelo autor, devendo a própria parte emitir 

a respectiva guia para o depósito judicial. Lavre-se termo. Com relação ao 

pedido de retirada do nome do autor do rol de inadimplentes, por verificar 

estarem presentes os requisitos, hei por bem em CONCEDER A TUTELA 

ANTECIPADA para DETERMINAR que seja oficiado ao respectivo órgão de 

restrição ao crédito (SCPC/SERASA/CCF) a fim de que proceda à 

exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros, quanto 

aos débitos indicados no documento sob a Id. 12448399, levados à efeito 

pela requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de multa-diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) válidos pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Condiciono a expedição do ofício em favor da autora, com valores 

atualizado conforme a Planilha de Cálculo Judicial e mediante depósito 

judicial (a ser realizado na Conta Única do TJMT) no montante total 

indicado na inicial. Após, cite-se o réu por edital conforme o art. 259, III, 

NCPC, querendo levantarem o depósito, ou em recusa, apresentar 

contestação em 15 dias, sob pena de revelia e consequente extinção da 

obrigação (art. 546 NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito. OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DESTA COMARCA. 1º 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 8 de agosto de 2018. EUCARIS 

TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs 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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006906-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA REGINA DE CAMPOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE (RÉU)

RONALDO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1006911-2.2017.8.11.0002 

Vistos etc. É dos autos que os requeridos Julio Domingos de Campos Neto 

e J. D. de Campos Neto Treinamento Empresarial foram citados, inclusive 

compareceram na audiência de conciliação (Id. 12246625) e apresentaram 

contestação (Id. 12471353), sendo que a parte autora já a impugnou (Id. 

12608173). Restando pendente a citação da requerida Rezende de 

Carvalho e Marques de Oliveira Ltda –ME. Em sendo assim, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 04 de outubro de 2018, às 14h00min, 

somente com relação à requerida Rezende de Carvalho e Marques de 

Oliveira Ltda –ME, fazendo constar do mandado de citação o novo 

endereço fornecido no Id. 12246625, inclusive o nome fantasia da 

empresa “Imobiliária Mudar”. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 
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necessárias. Várzea Grande, 03 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002862-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE NASCIMENTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1002862-11.2018.8.11.0002 – Id. 

450542 Vistos etc. Diante do requerimento formulado pela parte autora 

através do petitório acostado no Id. 13827567, onde informa o novo 

endereço da parte requerida, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 25 de outubro de 2018, às 14h00min, nos termos da decisão inicial 

acostada no Id. 12881193. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 3 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004644-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R M P INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

GENIEL PINHEIRO DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004644-87.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: JOSE SCHOFFEN EXECUTADO: R M P INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, GENIEL PINHEIRO DA MATA Vistos etc. 

1 - Primeiramente, deverá o exequente se manifestar acerca da certidão 

negativa do Id. 9541649, informando a localização exata da empresa 

executada para o sucesso da citação e/ou requeira o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias. Com a informação nos autos, expeça-se novo 

mandado executório. 2 – Certifique-se quando a interposição de embargos 

com relação ao executado Geniel Pinheiro da Mata. 3 – Caso negativa a 

interposição de embargos, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos bens indicados no Id. 9649681. 4 - Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298111 Nr: 18611-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMOVEL QUADRA 24, 

GENÉSIO, CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) À vista da ausência injustificada da parte autora, bem como da 

testemunha por ela arrolada, declaro precluso o seu direito de produção 

de prova testemunhal. 2) Considerando a preclusão da prova pretendida 

pela parte autora declaro encerrada a instrução processual. 3) 

Permaneçam os autos conclusos para sentenciamento.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 235815 Nr: 15802-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consta às fls. 59/62 embargos opostos pelo Curador Especial nomeado ao 

executado.

Contudo, nos termos do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, “Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.”

Desta forma, determino o desentranhamento da mencionada peça (fls. 

59/62), remetendo-a ao Cartório Distribuidor para a correta distribuição.

 Após, certifique-se quanto à tempestividade dos Embargos.

Em sendo tempestivos os embargos, intime-se a embargada para se 

manifestar no prazo de 15 dias (artigo 920, inciso I, do CPC) com as 

advertências do artigo 344, do CPC, bem como consignando que deverá 

indicar e justificar as provas que pretende produzir.

Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Sem prejuízo, DEFIRO a gratuidade da justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449201 Nr: 11504-58.2016.811.0002

 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: HENRIQUE GALDINO BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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). 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.: 312432 Nr: 8522-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES & GONÇALVES AUTO POSTO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS BRAGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MAGRINELLI 

GONÇALVES - OAB:16118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. I, do Código de Processo 
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Civil.Custas pela exequente. Sem honorários sucumbências tendo em vista 

a ausência de triangularização processual.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225420 Nr: 5661-59.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA SOMOTOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMAR FERREIRA ZEFERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250

 Vistos, etc

1 - Primeiramente, desentranhe-se a certidão de fls. 73 por ser estranha 

aos presentes autos.

 2 - Em consequência, intime-se o oficial de justiça Ciriomar B. da Silva, 

para que traga aos autos certidão do cumprimento do mandado de fls. 72, 

informando inclusive acerca da penhora do veículo indicado no mandado. 

Prazo: 5 (cinco) dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411702 Nr: 17594-19.2015.811.0002

 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: FRED TAVARES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Vistos etc.

Considerando que a decisão monocrática de fls. 109/110, a qual confirmou 

os termos da sentença de fls. 83/84, transitou em julgado (certidão fls. 

112), e sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, arquivem-se 

os autos, procedendo as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 351977 Nr: 17305-23.2014.811.0002

 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: GFA, TANIA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO 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

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393956 Nr: 7744-38.2015.811.0002

 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: DALTON FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:MT 6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

requerida (fls. 39/41), intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427914 Nr: 26228-04.2015.811.0002

 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: ADELINA FAUSTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÃO S/A, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, Leonardo Fialho Pinto - 

OAB:108.654/MG, LEONARDO FIOALHO PINTO - OAB:OAB/MG 108.654

 Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela requerida e, 

PRONUNCIO a DECADÊNCIA do direito invocado pela autora, extinguindo o 

feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora 

com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. 

Patrono das requeridas, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil.Defiro o pedido de prioridade na tramitação processual por 

se tratar a autor de doença grave, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. 

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária à identificação do processo com a 

devida tarja de prioridade no andamento processual (art. 1.048, § 2º, do 

CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 396404 Nr: 9437-57.2015.811.0002

 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: FRDS, ZILMA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 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

 Vistos etc.

À vista do teor do termo de sessão de conciliação de fls. 119 e do 

certificado acostado às fls. 122, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, justifique sua ausência à audiência de conciliação 

designada. Consigne-se que a ausência da justificativa plausível, implicará 

na aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC.

Em igual prazo, querendo, deverá apresentar a impugnação à 

contestação.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 343158 Nr: 10404-39.2014.811.0002

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAR PEREIRA DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 493 de 541



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:OAB/MT11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que, às fls. 61, o requerido informou novo 

endereço para que seja procedida a citação da parte requerida.

 Em sendo assim, determino a renovação da citação do requerido Guimar 

Pereira da Silva, no endereço informado na referida petição.

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

06 de novembro de 2018, às 14h00 constando 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).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453297 Nr: 13359-72.2016.811.0002

 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: EVERALDO ABRÃO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

À vista da não apresentação de Impugnação à Contestação, conforme 

certificado às fls. 71, tampouco manifestação acerca da decisão de fls. 

72, intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

andamento no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 

485, III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397548 Nr: 10037-78.2015.811.0002

 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: JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 59, e ante o não comparecimento do 

autor na perícia designada (fls. 57), fica este intimado para, no prazo de 

10 (dez) dias, justificar a ausência e informar o endereço atualizado para 

recebimento de intimação, sob pena de extinção por abandono, nos 

termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440375 Nr: 6964-64.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHALIA MAXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB: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$ 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.: 451137 Nr: 12387-05.2016.811.0002

 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: ELIZANGELA JACOBINA DE MORAES

 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: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 7.659

 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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) à parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 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.: 431418 Nr: 1786-37.2016.811.0002

 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: JFOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA PINHEIRO FERREIRA - 

OAB:16630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito.

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito.

 Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452379 Nr: 12948-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA MORAES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-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$2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta 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.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445372 Nr: 9595-78.2016.811.0002

 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 FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:MT 14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-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.: 405166 Nr: 14014-78.2015.811.0002

 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: ADRIANO ORNELAS BARBOSA

 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 

- OAB:8.506-A/MT

 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) ao autor, 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.: 404600 Nr: 13702-05.2015.811.0002

 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: JHONI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 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$2.025,00 (dois mil e 

vinte e cinco reais) 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444748 Nr: 9261-44.2016.811.0002

 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: CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 495 de 541



 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) ao autor, 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.: 433616 Nr: 3168-65.2016.811.0002

 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: CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 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$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais) ao autor, 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.: 414984 Nr: 19323-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS, EDNA MARA PEREIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 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$3.881,25 (três mil 

oitocentos 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.Por fim, considerando que o autor já completou maioridade, 

deixo de encaminhar os autos ao Ministério Público, devendo o nobre 

patrono da parte autora regularizar a representação processual do autor e 

trazer aos autos procuração devidamente assinada pelo 

autor.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376165 Nr: 23891-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA JULIANA DE AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Diante de todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para 

reconhecer como válido o cálculo apresentado pelo Contador Judicial à fl. 

115 e, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença sem 

resolução do mérito, devido a perda do interesse de agir, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, posto que o valor 

remanescente deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial. 

Condeno a parte impugnada, ora exequente, ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no importe de R$1.000,00 (mil reais) em favor da 

impugnante.APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, expeça-se alvará para 

liberação do depósito realizado pela executada à fl. 89 em favor da 

exequente.Nos termos do § 3º do art. 450 da CNGC, dê ciência da 

presente decisão à exequente, pessoalmente, consignando o valor 

liberado.Por fim, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 402829 Nr: 12846-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON ROCHA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestação nos autos, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 521744 Nr: 25327-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS RIACHUELO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON ROCHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednéia Silvana Gançalves - 

OAB:12.320/MT

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido pela embargante Lojas Riachuelo S/A.Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Confirmo a liminar concedida na 

decisão inicial, para todos os efeitos legais.Condeno a parte embargada 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, fica suspensa a cobrança de acordo 

com o art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, traslade cópia desta decisão aos 

autos principais, arquivando os autos no seguimento, com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395463 Nr: 8729-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, revogo todos os efeitos da tutela 

deferida na decisão inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A execução 

da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 6447 Nr: 379-89.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROGRANDE COM. DE DERIVADO DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO AMANCIO 

DOS SANTOS - OAB:156.295

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 320/321, onde o exequente postula 

pela penhora de quotas sociais da empresa Engefort Projetos e 

Construções Ltda, onde o executado Alexandre Sanches é sócio.

Um aspecto importante para qualificação das Sociedades Limitadas leva 

em conta as condições de alienação da participação societária.

 Há duas consequências diretas do pedido de penhora de quotas, a 

adjudicação do bem, conforme art. 685 do CPC, tornando-se o credor 

sócio da sociedade limitada e, no caso do credor não requerer a 

adjudicação da quota, pode ser efetuada sua alienação para terceiros.

 Em nenhum dos casos pode-se falar em prejuízo para a sociedade, isto 

porque, independentemente de quem seja o importante para continuidade 

das atividades é o capital social integralizado.

 Desse modo, considerando que desde o ano de 1999 o credor vem 

tentando receber seu crédito, e não havendo, até a presente data, 

alcançado bens passiveis de penhora para mitigar a dívida, acolho o 

pedido do exequente, e determino seja feita a penhora de quotas 

societária em nome do devedor Alexandre Sanches da empresa Engefort 

Projetos e Construções Ltda.

 Após, intime-se a parte devedora a oferecer impugnação, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 841, CPC).

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 212099 Nr: 7626-09.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ SPANHOLI, IZELSO SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169

 Vistos etc.

Diante da informação do descumprimento do acordo de fls. 398/400, e 

tendo o credor postulado pelo prosseguimento da execução (fls. 413/417, 

oportunizo primeiramente a parte requerida a se pronunciar acerca do 

referido pedido. Prazo: 10 dias.

 Com ou sem resposta, concluso para as deliberações pertinentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 102059 Nr: 11175-95.2006.811.0002

 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: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA DOS SANTOS SCHIMIT-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 125/126, e, em homenagem ao disposto no art. 

10 do Código de Processo Civil, intime-se o credor, para se manifestar 

acerca da incidência da prescrição intercorrente dos títulos executados. 

Prazo: 10 dias.

 Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 10807-13.2011.811.0002

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.C. OLIVEIRA LAVAGEM E 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIWES WILLIAM BOSSON 

SILVA - OAB:OAB/MS 10.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:16.626/MT

 Vistos etc.

Verifica-se através do acórdão de fls. 178/182, que o recurso de 

apelação interposto pela parte requerida foi parcialmente provido, 

anulando a sentença prolatada às fls. 98/101, tendo em vista que foi 

admitido pelo TJMT que os “recibos” de fls. 24/26 não são suficientes para 

provar o pagamento da indenização securitária, por ser documento emitido 

unilateralmente e não consta com assinatura do segurado.

Em assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23 de outubro de 2018, às 15h30min, oportunidade onde serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela parte autora às fls. 95/95v.

Advirto à parte autora que as testemunhas deverão ser intimadas nos 

moldes do art. 455 do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 95472 Nr: 5076-12.2006.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ARRUDA CAMPOS, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, Mauro Bastian Fagundes - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268440 Nr: 8841-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da R. Decisão de p. 104, publicada no DJE 10232, PROMOVO 

INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO, OAB-MT 6707, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, JUNTE AOS 

AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA O SR. OF. 

DE JUSTIÇA, POR MEIO DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237304 Nr: 17132-72.2009.811.0002

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉSIO DE PAULA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Jose da Silva - OAB:9053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. ALEX JOSÉ DA 

SILVA - OAB-M 9053, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, JUNTE AOS AUTOS 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DILIGÊNCIAS PARA O SR. 

OF. DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294895 Nr: 15159-77.2012.811.0002

 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: LAURO MITUO KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR DOS SANTOS, VALDEVANIR 

SALUSTIANO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11.062-A, HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 Intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 10 dias acerca 

da certidão de fls. 248. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248957 Nr: 8531-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR 

LTDA, VALQUIR JOSÉ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA BARBOSA DE RAMOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão destes autos, em sendo 

assim, encaminho intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282357 Nr: 1143-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES VALE 

DO AÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:MT 11.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão destes autos, em sendo 

assim, encaminho intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298736 Nr: 19292-65.2012.811.0002

 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: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFOUR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Santos - OAB:10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão destes autos, em sendo 

assim, encaminho intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 226540 Nr: 6756-27.2009.811.0002

 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): DIONIZIO ANTONIO DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão destes autos, em sendo 

assim, encaminho intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222360 Nr: 2564-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRÃO POLÍTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão destes autos, em sendo 

assim, encaminho intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 200181 Nr: 10835-20.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINAR FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143, LOERI PANDOLFI KAMINSKI - OAB:10895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9475, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão destes autos, em sendo 

assim, encaminho intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 114803 Nr: 10249-80.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINAR FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PEREZ, FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:OAB-MT 5453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:, PAULO FERNANDO SHNEIDER - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão destes autos, em sendo 

assim, encaminho intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 114819 Nr: 10292-17.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINAR FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, LOERI PANDOLFI KAMINSKI - OAB:10895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:8361

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão destes autos, em sendo 

assim, encaminho intimação à parte autora para se manifestar no prazo de 

10 dias. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003264-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDSON MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003264-92.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOAO EDSON MOLINA REQUERIDO: LOURIVAL 

NASCIMENTO PEREIRA Vistos. Inicialmente, recebo a emenda à inicial, pois 

satisfatória. Cite-se/intime-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, preste contas, na forma prevista no artigo 551 do CPC, referentes à 

venda do veículo Nissan/Frontier, ano 2008, modelo 2009, Placa NPD 4520, 

combustível diesel, chassi 94DVDUD409J096778, cor prata, renavam 

n°00988316404, ou, querendo, apresente contestação. 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). 

No mais, diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição e considerando que a conciliação/mediação é instrumento 

efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de outubro de 2018, às 16h40min. 

Registro que, apesar de ter sido designada audiência de conciliação em se 

tratando de ação de rito especial o prazo para contestar iniciar-se-á da 

juntada do comprovante de citação, nos termos do artigo 550 do CPC. 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 10 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006419-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI OAB - MT10386/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AROLDO LOPES DAMASCENO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006419-06.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REQUERIDO: 

REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Vistos. Designo o dia 19 

de setembro de 2018 às 16h30, para a inquirição da testemunha. À vista 

da determinação do juízo deprecante de conduzir coercitivamente a 

testemunha arrolada, expeça-se o respectivo mandado. Comunique-se o 

Juízo Deprecante a data assinalada para o ato, para as providências 

necessárias. Às providências. Várzea Grande, 3 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006748-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

JOSENIR SOUZA DE CAMPOS OAB - 017.605.901-69 (REPRESENTANTE)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006748-18.2018.8.11.0002. 

AUTOR: WESLLEY DOS ANJOS CAMPOS REPRESENTANTE: JOSENIR 

SOUZA DE CAMPOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 18 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, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Dê vista dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 2 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente). André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006910-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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B & D VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006910-13.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA REQUERIDO: B 

& D VEICULOS LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 

319 do CPC, haja vista que não informou sua profissão, estado civil nem o 

endereço eletrônico das partes. Ademais, a requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo para a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, é indispensável a demonstração da 

efetiva necessidade de que trata o caput do art. 98, do CPC. Ainda, nos 

fatos, a autora narra acerca da compra e venda de veículo automotor que 

apresentou defeito, requerendo, no mérito, a rescisão do contrato de 

compra e venda. Todavia, nos pedidos, requer: “seja liminarmente 

concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinando a Requerida que 

retorne o antigo pacote de dados de internet da consumidora”, pleito que 

não se harmoniza com a narração dos fatos. De tal modo, tendo em vista 

que a mencionada confusão pode dificultar a análise do pleito, a 

requerente deverá adequr o pedido Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar os endereços eletrônicos das partes, o que se não for possível 

também deverá ser informado; 2. Informar seu estado civil e profissão;. 3. 

Comprovar a alegada hipossuficiência por meio de documentos idôneos, 

sob pena de indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e/ou 

proceder o recolhimento dos emolumentos iniciais. 4. Esclarecer/corrigir o 

pedido de tutela de urgência. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 8 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006983-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANDRADE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ivete Marcelino da Silva Pereira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006983-82.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: WILSON ANDRADE PEREIRA REQUERIDO: IVETE 

MARCELINO DA SILVA PEREIRA Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 

11/2017/TP, de modo que este juízo carece de competência para 

processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. Várzea 

Grande, 9 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006960-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jonadabe dos Reis Santiago OAB - MT7632/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Josué (RÉU)

Outros (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006960-39.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA RÉU: 

JOSUÉ, OUTROS Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

autora trata-se de Pessoa Jurídica de Direito Privado, contudo a exordial 

não menciona quem é seu representante legal e não veio instruída pelos 

atos constitutivos da empresa, documento essencial para comprovar a 

regularidade da procuração outorgada ao causídico, a qual está irregular, 

pois não consta quem a assina em nome da empresa. Ainda, a requerente 

não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou seu endereço eletrônico. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito: 1. Informar seu endereços eletrônicos o que se não for possível 

também deverá ser informado. 2. Juntar os atos constitutivos da empresa, 

informando e qualificando seu representante legal. 3. Juntar procuração 

ad judicia, outorgada pelo representante legal da empresa. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 9 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006610-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER CRISTINA PIMENTEL COTA 04540193198 (REQUERIDO)

JENIFFER CRISTINA PIMENTEL COTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006610-51.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: PLENA COMERCIAL LTDA REQUERIDO: JENIFFER CRISTINA 

PIMENTEL COTA 04540193198, JENIFFER CRISTINA PIMENTEL COTA 

Vistos. Citem-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 15h00, constando 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). Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 9 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006641-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OBED DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edilacil Lemos de Souza (RÉU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006641-71.2018.8.11.0002. 

AUTOR: OBED DE CAMPOS RÉU: EDILACIL LEMOS DE SOUZA, AGENCIA 

DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Vistos. Cuida-se de 

Ação Reivindicatória proposta por OBED DE CAMPOS, em desfavor de 

Edilacil Lemos de Souza e seus familiares e Agência de Fomento do 

Estado de Mato Grosso S/A. Pois bem. A Ação Reivindicatória ampara-se 

no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não 

proprietário que a detém indevidamente. Logo, se o proprietário pretende 

retomar a coisa do possuidor supostamente injusto, deve, para tanto, 
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fazer prova do seu direito, quanto à propriedade do bem, assim como do 

exercício de posse injusta pelo possuidor. Todavia, no caso, verifica-se 

que a requerente não comprovou o domínio sobre os imóveis em litígio, 

haja vista que pretende com a presente ação que lhe seja entregue o título 

de propriedade, sendo inviável o ajuizamento de ação petitória com base 

apenas em termo de quitação emitido pela extinta Cohab (id. 14460648). 

Neste sentido é a Jurisprudência do Estado de Mato Grosso: “RECURSO 

DE APELAÇÃO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA QUE 

ESTAVA EM DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

PRELIMINAR AFASTADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DO 

TÍTULO DE DOMÍNIO – ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA DO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL 

PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – AÇÕES ANULATÓRIAS – 

ÁREAS QUE AINDA SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS 

REGISTRADOS – MATRÍCULAS NÃO DESFEITAS, ANULADAS, EXTINTAS 

OU RESCINDIDAS POR SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO – FÉ 

PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – DIREITO DE DEFESA DOS ATUAIS 

PROPRIETÁRIOS ASSEGURADO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 

267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA – 

HONORÁRIOS – CONDIZENTES COM O PREVISTO NO ART. 20, §§3º E 4º 

DO CPC/173 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- 

Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos 

específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) 

a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 

1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). 3- O registro imobiliário é 

imprescindível para a comprovação da titularidade do domínio, pois, 

ausente o registro, não há provas da propriedade, sendo juridicamente 

impossível o ingresso de ação reivindicatória, devendo, nestes casos, o 

feito ser extinto sem julgamento do mérito pela ausência de uma das 

condições da ação, nos temos do art. 267, VI, do CPC/1973. 4- (...) 5- A 

pessoa indicada no registro público continua sendo vista como proprietária 

do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou 

rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se 

reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo, enquanto não 

houver sentença transitada em julgado. (...)” (Ap 104103/2012, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 27/07/2016, Publicado no DJE 09/08/2016) Destarte, para propositura 

da ação petitória a parte autora deve comprovar o domínio, mediante 

transcrição da propriedade à margem dos imóveis reivindicados. No mais, 

constata-se que a parte autora não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou sua 

profissão, estado civil nem o endereço eletrônico das partes. Ademais, 

pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não 

veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinada pela 

demandante, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ainda, a procuração 

acostada aos autos não está legível (id. 14460605). Assim, em 

homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo Ou, caso prefira, deverá, 

em igual prazo, comprovar o domínio, juntando cópia da matricula com a 

averbação da propriedade em seu nome (art. 317 c/c art. 329, ambos do 

CPC), ou adequar a ação e pedidos, caso em que deverá: 1) Informar o 

endereço eletrônico das partes; 2) Informar sua profissão e estado e civil; 

3) Juntar declaração de hipossuficiência devidamente assinada, bem 

como comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da gratuidade da justiça e/ou proceder o recolhimento dos 

emolumentos iniciais; 4) Juntar procuração ad judicia legível, Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 9 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006887-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO TRASSI (AUTOR)

REGINA MARIA DA SILVA (AUTOR)

ELESBAO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

NASBAL LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

CREUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

ATHAYDE MARTINS PEREIRA FILHO (AUTOR)

EDMILSON RAMOS DE MOURA (AUTOR)

ESCOLASTICA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR)

LICINIO MIGUEL DA COSTA (AUTOR)

CLEIDE SINAIR GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

ANA ROSA DA SILVA (AUTOR)

AMABILE ZANCHET (AUTOR)

MARIA DO CARMO SOUZA (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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006887-67.2018.8.11.0002. 

AUTOR: CREUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, CLEIDE SINAIR 

GONCALVES PEREIRA, MARIA DO CARMO SOUZA, ELESBAO LOPES DE 

SOUZA, REGINA MARIA DA SILVA, NASBAL LOPES DOS SANTOS, 

LICINIO MIGUEL DA COSTA, AMABILE ZANCHET, REGINALDO TRASSI, 

ATHAYDE MARTINS PEREIRA FILHO, EDMILSON RAMOS DE MOURA, ANA 

ROSA DA SILVA, ESCOLASTICA MARIA DE ALMEIDA 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 13 (treze) 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 13 (treze) 

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, 9 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006662-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA COSTA VERDE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006662-47.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 

EPP EXECUTADO: DROGARIA COSTA VERDE LTDA - ME Vistos. Cite-se a 

parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de 
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penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito 

atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, 

proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos 

termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, 

o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 9 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006678-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006678-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR: PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS 

LTDA RÉU: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA Vistos. A pretensão 

visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do CPC). 

Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, 

ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos 

(art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, oferecimento 

de embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial. (art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 

701, do CPC, fixo os honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, 

no mandado, que caso o réu cumpra com o pagamento integral do débito, 

ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 9 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006970-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA JOSE DA SILVA GODOY (AUTOR)

OSVALDO PINTO DE GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006970-83.2018.8.11.0002. 

AUTOR: OSVALDO PINTO DE GODOI, HILDA JOSE DA SILVA GODOY 

RÉU: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA Vistos. I – Cite-se aquele em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os 

confinantes do referido imóvel; II – Por edital, com prazo de 30(trinta) dias, 

citem-se os eventuais interessados em lugar incerto, caso hajam (art. 259, 

I, do CPC); III – Por meio eletrônico, intime-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município (art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); IV – Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto 

à matrícula do imóvel, objeto destes autos; V - Concedo, à parte autora a 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 9 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006943-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PANASSOLO KIST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006943-03.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME REQUERIDO: PAULO 

HENRIQUE PANASSOLO KIST Vistos. Cumpra-se como deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 9 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006885-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0003626A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LOURDES ESCOBAR MIASHIRO DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006885-97.2018.8.11.0002. 

AUTOR: DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO RÉU: CARMEM 

LOURDES ESCOBAR MIASHIRO DE ARAUJO Vistos. Trata-se de ação 

oriunda da Justiça do Trabalho, tendo aquele juízo declinado da 

competência para processar e julgar o presente feito. Em análise da 

exordial, constata-se que esta não cumpriu satisfatoriamente os requisitos 

elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os endereços 

eletrônicos das partes. Ademais o título da ação e os pedidos não estão 

adequados ao rito comum. Por fim, verifica-se que, não consta nos autos 

a informação de que foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, 

caso possuam; 2. Adequar o título da ação e os pedidos à uma das ações 

cabíveis na justiça comum; 3. Comprovar o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea 

Grande, 9 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006958-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA GELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLECIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SIDNEI SANTOS DO BEM (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006958-69.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SILVANIA GELLER REQUERIDO: EUCLECIO GIRALDES DE 
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CARVALHO JUNIOR Vistos. Cuida-se de Carta Precatória oriunda da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, expedida para o fim de ouvir testemunha 

arrolada pela parte ré. Ocorre que, a missiva não veio instruída com a 

contestação, procuração dos requeridos e demais documentos 

pertinentes para a oitiva da testemunha. Ainda, embora conste na missiva 

a observação ‘justiça gratuita’, não há nada que indique que esta tenha 

sido deferida à parte ré. Assim, solicite-se o juízo deprecante que 

encaminhe a este juízo: cópia da(s) contestação(ões) e da(s) 

procuração(ões) da parte ré, bem como da decisão que lhe deferiu a 

gratuidade da justiça. Caso esta não tenha sido deferida, que encaminhe o 

comprovante de recolhimento das custas para a distribuição da Carta 

Precatória. Com a juntada dos documentos mencionados, façam os autos 

imediatamente conclusos para a designação de audiência. Caso contrário, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, devolva-se a 

Carta Precatória ao juízo de origem constando no ofício o motivo da 

devolução (art. 390, da CNGC). Às providências. Várzea Grande, 9 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008965-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008965-68.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Título Judicial Por Quantia Certa 

c/c Cumprimento de Sentença, proposta por Andrea Pereira em desfavor 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. pelos fatos e fundamentos da exordial. 

Em sua inicial, aduz o exequente ter investido a importância de R$ 

2.878,50; sendo assim pugna pela restituição do valor devidamente 

atualizado acrescido de juros e honorários advocatícios, fundamenta que 

a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC em sede de ação civil pública sob o nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001 é líquida e certa e pretende a execução do 

valor investido nos termos do artigo 829 do CPC. Ao final requer pelos 

benefícios da Justiça Gratuita. Foi determinada a emenda a exordial, sendo 

informado quanto a ausência de força executiva dos documentos 

trazidos, determinando-se que a parte autora juntasse aos autos 

documentos legíveis, comprovasse sua hipossuficiência financeira e 

adequasse a demanda nos termos de uma liquidação de sentença no rito 

comum (artigo 509, do CPC). Aportou aos autos emenda a inicial registrada 

sob id. 11700275, Pág. 1-2, na qual o autor trouxe cópia da carteira de 

trabalho da autora para comprovar que esta se encontra desempregada e 

cópia do boleto e comprovante de pagamento realizado em favor da 

requerida. É o relatório. Fundamento e decido. Verificada a ausência da 

documentação necessária para prosseguimento da ação foi determinada a 

emenda, sendo indicada a necessidade de adequação do rito, contudo a 

parte autora não cumpriu de forma satisfatória a emenda determinada, 

logo, a extinção da demanda é medida que se impõe ante a completa 

inadequação da via eleita e ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo. O Código de Defesa do 

Consumidor regula a questão das ações coletivas para a defesa de 

interesses individuais homogêneos entre os artigos 91 e 100. O artigo 95 

do referido Código prevê que, em caso de procedência do pedido na ação 

coletiva, a condenação será genérica, apenas a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. Assim, sendo a sentença em ação coletiva 

apenas genérica, será necessário a fase de liquidação de sentença, haja 

vista que um dos requisitos dos títulos executivos é justamente a liquidez. 

Este, inclusive, é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como dos Tribunais Estaduais. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. 1. A sentença proferida em 

ação civil pública, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 

"quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, 

"em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", 

apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 

95 do CDC). Assim, imperiosa se faz a devida liquidação da sentença 

genérica para individualização do beneficiário e configuração do objeto 

(dano). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AgRg no AREsp 

395192 SP 2013/0307876-6). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO 

VERÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA. NECESSIDADE. 

PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TJCE. DECISÃO QUE DEVE SER 

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O 

caso dos autos trata de cumprimento de sentença genérica, proferida no 

âmbito de ação coletiva, objetivando-se o recebimento dos valores 

referentes aos chamados expurgos inflacionários, devidos aos 

poupadores do Banco do Brasil no período relacionado com o Plano Verão 

(janeiro de 1989), devidamente atualizados e com a incidência de juros. 2. 

Quanto à matéria, a norma de regência remete aos arts. 91 e 95, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. Para tornar a dívida líquida e certa, o 

exequente deve provar que era titular de conta poupança, qual o saldo da 

conta na época do plano econômico e se a data de aniversário da 

poupança foi abrangida pelo período do expurgo inflacionário, por meio do 

procedimento de liquidação. De igual modo, esse rito visa à apuração do 

quantum debeatur da obrigação reconhecida na sentença condenatória, 

por intermédio da estimação ou avaliação técnica realizada por expert da 

confiança do juiz, não podendo, portanto, o valor devido ser encontrado 

através de mero cálculo aritmético. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO E DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos os presentes autos do Agravo Regimental nº 

0628395-86.2015.8.06.0000/50000, em que figuram as partes acima 

indicadas, acorda a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para 

DESPROVÊ-LO, mantendo em sua integralidade a decisão monocrática 

recorrida, nos termos do voto do Relator. (TJ-CE - Agravo : AGV 

06283958620158060000 CE 0628395-86.2015.8.06.0000). APELAÇÃO 

CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUSTIÇA 

GRATUITA - CONCESSÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO 

VERÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA 

GENÉRICA - CONDENAÇÃO - APURAÇÃO DO QUANTUM - LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – NECESSIDADE. Se a parte afirma que não dispõe de 

recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua 

manutenção, a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita 

decorre de imposição legal. Tendo em vista que a sentença coletiva 

prolatada em ação civil pública proposta pelo IDEC condenou o Banco do 

Brasil, de forma genérica, a pagar as diferenças decorrentes dos 

expurgos inflacionários advindos do Plano Verão, faz-se necessária a 

sua liquidação, na forma do art. 475-A do CPC, sendo insuficientes meros 

cálculos aritméticos. V.V. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - VALOR DA CONDENAÇÃO - APURAÇÃO POR SIMPLES 

CÁLCULOS ARITMÉTICOS - DESNECESSIDADE DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. 

Dispensa-se a fase de liquidação da sentença, quando a apuração do 

valor da condenação não depender de conhecimento técnico ou de 

alegação e prova de fato novo, mas de meros cálculos aritméticos. (TJ-MG 

- Apelação Cível : AC 10090140039315001 MG). Destaca-se que, 

observando os termos do artigo 321 este magistrado indicou com precisão 

o que deveria ser corrigido e completado, conforme decisão registrada 

sob id. 11318299, contudo o autor não cumpriu com o ônus que lhe cabia. 

Inexiste qualquer força executiva nos documentos apresentados que 

autorize o prosseguimento desta demanda nos termos do artigo 829, do 

CPC, conforme pretende o autor. Ante o exposto, indefiro a petição inicial 

e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I e IV, do 

Código de Processo Civil, conforme fundamentação apresentada. Sem 

custas processuais, uma vez que defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com todas as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 09 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (RÉU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000610-69.2017.8.11.0002. Vistos. Diante 

das certidões de Ids. 14265578 e 14459024, a parte autora forneceu novo 

endereço para citação dos requeridos Kleberton Feitoza Eustaquio e 

Raimundo Marques Filho, conforme Id. 14527550. Pois bem, diante da não 

citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 03/10/2018, às 14h 

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, desde já, a parte autora e a terceira requerida intimadas por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Citem-se 

os requeridos Kleberton Feitoza Eustaquio e Raimundo Marques Filho, via 

mandado, conforme pugnado no Id. 14527550. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000781-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000781-89.2018.8.11.0002. AUTOR: SP 

COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA RÉU: JOSE 

MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE, JOSE MARIA OTAVIO MARTINS 

DUARTE Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou 

prejudicada diante da não citação da parte requerida, conforme termo de 

Id. 14580248, tendo a parte autora pugnado pela nova tentativa de citação 

da parte requerida. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, 

redesigno o ato para o dia 03/10/2018, 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. Cite-se a parte requerida, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 11856606. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000781-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 14623091 

, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004667-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA GUIMARAES DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004667-33.2017.8.11.0002. AUTOR: 

DIVINA GUIMARAES DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o pugnado pelo 

requerido, e concedo o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da 

decisão proferida no Id. 14277817. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001725-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA RAMOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (RÉU)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (RÉU)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (RÉU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001725-91.2018.8.11.0002. AUTOR: 

JOAQUIM FERREIRA RAMOS FILHO RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME, GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA, REGINA 

AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA, AUGUSTO CESAR MIRANDA 

ALMEIDA, MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Vistos, etc. Determinado o 

recolhimento das custas da reconvenção no Id. 14145028, a parte 

requerida/reconvinte se manifestou no Id. 14465274 afirmando que não 

possui condições de recolher as custas em parcela única, pois está 

passando por crise financeira, requerendo, assim, o parcelamento das 

custas. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê no art. 98, §6º que 

conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento, ao passo que a CNGC/MT autoriza o parcelamento das 

custas e despesas processuais em até seis parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, consoante §7º, do art. 468. 

Não obstante, observo que a despeito do alegado, a parte 

requerida/reconvinte nada comprovou, não havendo nos autos qualquer 

evidência de que não está em condições financeiras para arcar com o 

pagamento das custas em parcela única. Dessa forma, indefiro o pugnado 

no Id. 14465274 e determino venha a requerida/reconvinte proceder com o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição da reconvenção, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da 

reconvenção, conforme art. 290 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 504 de 541



Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000878-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. PESSI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000878-26.2017.8.11.0002. AUTOR: 

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME RÉU: L. PESSI - ME 

Vistos etc., Aportou aos autos petição de id. 14111499 da empresa Gol 

Linhas Aéreas informando que a empresa executada possuía um crédito 

perante a companhia área no valor de R$ 12.686,69, razão pela qual 

efetuou o depósito judicial do referido valor em virtude da decisão 

proferida no id. 12065314. Assim, considerando que as partes celebraram 

acordo extrajudicial o qual foi homologado pela decisão de id. 12065314, 

determino que as partes manifestem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do valor depositado em juízo pela empresa Gol Linhas Aéreas, 

salientando que silêncio das partes acarretará a liberação do referido 

valor em favor da empresa Gol Linhas Aéreas. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003613-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS0066980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003613-32.2017.8.11.0002. AUTOR: GP 

CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RÉU: C L 

M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos 

observo que a parte autora pretende o cumprimento da obrigação imposta 

na sentença prolatada nos autos, porém observo que ela não se atentou 

para o disposto nos incisos do art. 524 do CPC. Assim, determino que a 

parte autora emende a petição de cumprimento de sentença devendo nela 

constar o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como 

aporte aos autos cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos. Decorrido o prazo sem 

manifestação arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000364-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (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)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes manifestação a respeito da 

complementação do laudo de ID 14606806. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006236-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUCATAO PARANA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE LIMA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006236-35.2018.8.11.0002. AUTOR: 

SUCATAO PARANA LTDA - ME RÉU: GILSON DE LIMA E SILVA Vistos, 

etc. Acolho a emenda da inicial constante nos Ids. 14371541, 14467268, 

14467325 e 14468432, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

À vista da ausência da 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 03/10/2018, 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. 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006236-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUCATAO PARANA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE LIMA E SILVA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 14584003 

, 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007976-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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E. M. D. S. N. (REQUERENTE)

IARA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito, (ID 

14657231) e, em caso de concordância, venha a parte requerida efetuar o 

depósito do valor de sua respectiva cota-parte, nos termos da decisão de 

ID: 13595893.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002498-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 03/09/2018, às 08h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000298-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVIA BIOLLADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 18/09/2018, às 13h00min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417475 Nr: 20723-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREEENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 382650 Nr: 497-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALMEIDA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA FLORES MONTEIRO, HELENA 

FLORES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djalma Jose Alves Neto - 

OAB:19141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIAO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351046 Nr: 16625-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIBELTO RIBEIRO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP, ALINE GOMES WERNECK - OAB:242525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 390326 Nr: 5543-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:OAB/ MT 4.903, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:MT 4.903, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a retirada do Ofício de fl. 85, bem como 

encaminhá-lo à Junta Comercial, comprovando tais providências nos 

autos. Douglas França Costa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391795 Nr: 6436-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAURA RODRIGUES DOS SANTOS, LOURIVAL 

CELESTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, NETO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, EDILZA MARIA NETO, SEGUNDO 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, ELAINE MARIA DA SILVA, ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS, BANCO DA 

AMAZÔNIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVEZ FERRAZ - 

OAB:19463/O, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:MT 5.994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT, JOAO BATISTA DE MORAES - OAB:11059, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 359/379.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 506 de 541



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 213-28.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIR R. ALMEIDA, ADMIR FERREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, SANDRO 

NASSER SICUTO - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 499/502.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206531 Nr: 2476-47.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOVAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:MT 4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

10(dez) 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.: 247795 Nr: 7521-61.2010.811.0002

 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): EDVIRGES MARIA DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

5(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.: 248643 Nr: 8272-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA DE ARRUDA E SILVA, DORAMIR CONCEIÇÃO 

DA SILVA, ROSENY ARRUDA DA CRUZ, KELY REGINA DA SILVA, 

SATURNINO JOSÉ DA SILVA, ANTONIO JOSÉ DA SILVA, ROSINETE 

CONCEIÇÃO DA SILVA RIBEIRO, VALDEMIL BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Melke Filho 

- OAB:11429/MS

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

5(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.: 413985 Nr: 18905-45.2015.811.0002

 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: NELIS MARTINS TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, ANA 

MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE 

SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que indique o atual 

endereço do proprietário do lote 20, confinante do imóvel descrito nos 

autos, consoante determinado na decisão de fl. 99.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 404618 Nr: 13718-56.2015.811.0002

 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: ROSA CALDAS DE MOURA

 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

 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 08/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414702 Nr: 19202-52.2015.811.0002

 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: EDSON FIDELIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 59/60 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.: 369831 Nr: 19336-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSIVETE NASSARDEN METELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO FLAVIO MONERATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 4.759, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, mormente, para que diligencie quanto ao cumprimento 

da carta precatória encaminhada a Comarca de Icaraima-PR.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206527 Nr: 2474-77.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFIMAT - PERFILADOS MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10(dez) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 4742-80.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 400911 Nr: 11829-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO CALMON, WILMA MARIA DE 

OLIVEIRA CALMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS WENDER CURVO 

RONDON - OAB:, LUCAS WENDER CURVO RONDON - OAB:15913/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 293525 Nr: 13519-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVA IMOBILIÁRIA LTDA, ESPOLIO DE SIDELMAR 

MENDES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA NODARI BORGES - 

OAB:7307MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348188 Nr: 14399-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINO DA COSTA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE AQUINO POVOAS, LEONIL NEVES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA ALINE NEES 

POVOAS - OAB:40.789/SC

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 395825 Nr: 9025-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIF, GENILDA CUSTODIO JANUARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 263965 Nr: 2995-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEI LEMOS GOULART, JAIR TAGANELLI 

QUILLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954, GERALDO SIDNEI AFONSO - 

OAB:5.740/MT, GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - OAB:12506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Marlene de Souza e no polo passivo Wolnei Lemos 

Goulart e Jair Tanganelli Quilles.

Intime-se o devedor Wolnei Lemos Goulart e Jair Tanganelli Quilles, através 

de edital (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, 

de acordo com os cálculos de fls. 180, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 

523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 12 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406870 Nr: 15051-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JORGE GUIMARAES MAXIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAL - COMPANHA ENERGÉTICA DE 

ALAGOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AGOSTINHO DOS 

SANTOS NETO - OAB:6584/AL

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309123 Nr: 5118-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA AUXILIADORA DE ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 272139 Nr: 13573-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EZEQUIEL BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUMAR DILDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006899-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIL CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006899-61.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Atail Carlos de Oliveira promove a presente “ação de reintegração de 

posse com pedido de liminar” em face de Desconhecidos, alegando, em 

suma, que é o legítimo possuidor do imóvel situado na Rua Cáceres, 

quadra 09, lote 04, lavrado no 2° Serviço Notarial desta comarca, em 

virtude do inventário aberto em trâmite na 4ª vara de família e sucessões 

de Cuiabá – MT, no qual teve sentença e carta de adjudicação emitida em 

favor do autor. Alega que o de cujus Robson Arantes de Oliveira (seu 

filho) em 01.10.2015 firmou contrato de compra e venda do imóvel sub 

judice, onde fez a sua moradia. No entanto, em razão de um acidente ficou 

um período fora de sua casa. Ao recuperar, retornou ao seu terreno e 

descobriu que os requeridos (ora desconhecidos) haviam invadido sua 

casa. Aduz que mesmo o de cujus tentando resolver, não obteve êxito. 

Diante do ocorrido registrou o boletim de ocorrência. Ainda, o autor e atual 

proprietário do imóvel ressalta que os invasores ainda estão no imóvel. 

Assim, requer a concessão de liminar para reintegração de posse em seu 

favor. Declínio de competência no Id. 13787752. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Presentes os requisitos do art. 98 do CPC, concedo 

os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. 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. A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil 

prescreve que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, 

poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou 

reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC). No 

caso em análise, registro que apesar de a documentação carreada nos 

autos, em especial o contrato de compra e venda, a sentença do 

inventário e carta de adjudicação (Ids. 12482484, 12482498 e 12482519), 

evidenciarem a propriedade do autor, este não logrou êxito em comprovar 

efetivos atos de posse sobre o bem. De se ponderar, que o título de 

domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática, e cuja 

comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar[1]. Nesse 

passo, ainda que a parte autora alegue a aquisição do imóvel pelo de 

cujus em 2015, carreou aos autos tão somente documentos referentes à 

compra do imóvel (Ids. 12482484), bem como relato por escrito do de 

cujus (Id. 12482549) e ainda o boletim de ocorrência feito pelo de cujus 

que foi registrado apenas em 18.11.2016 (Id. 12482594), ou seja, há mais 

de ano e dia. Alia-se ao fato de que não foi anexado nos autos nenhum 

documento comprobatório da posse do de cujus ou do autor do período da 

compra e anterior ao suposto esbulho mencionado na exordial, visto que 

ausentes faturas de energia, IPTU ou até mesmo fotos desse período. 

Destarte, tenho que os elementos apresentados no início do processo são 

insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores 

da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou 

disposição do imóvel objeto da lide desde a pretendida aquisição, bem 

assim, se a parte requerida, de fato, esbulhou o imóvel. Sendo assim, não 

se aplica à hipótese o procedimento especial descrito no art. 560, do 

Código de Processo Civil, mas, o procedimento comum (art. 566, CPC), 

hipótese em que fica impossível a concessão da liminar sustentada 

naquele dispositivo de lei. A propósito desta assertiva, destaco a lição dos 

doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero, segundo os quais “a prova da data da turbação ou do esbulho é 

importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse 

procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho 

datam de menos de um ano e dia”[2]. Pelo exposto, se mostra descabida a 

proteção possessória pleiteada, ao menos no limiar do processo. Nessa 

senda, colaciono a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE 

(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO FAMILIAR. 

POSSE VELHA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. AUSÊNCIA DE 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITO LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

RECORRIDA. I. Tratando-se de posse velha, não há que se falar em 

concessão da liminar de reintegração de posse com base no art. 561 do 

NCPC, cujo rito aplica-se somente ao esbulho/turbação com menos de ano 

e dia. (...). (Agravo de Instrumento Nº 70069388965, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado 

em 27/09/2016) Posto isso, indefiro a liminar de reintegração de posse 

pugnada no item “a”, da exordial, e tratando-se de ação de força velha, a 

ser regida pelo procedimento comum (art. 558, CPC), dou prosseguimento 

ao feito. No impulso do processo, à vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto o 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 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. 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 mandado, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

qualificar os requeridos no ato da citação, 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 específicos 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 
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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. Às providências necessárias. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT - Ap 134548/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015 [2] Novo código de processo 

civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 610.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009345-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA BENDER LTDA - ME (RÉU)

JOAO PAULO BENDER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009345-91.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: METALURGICA BENDER 

LTDA - ME, JOAO PAULO BENDER Vistos etc. Aportou aos autos pedido 

de penhora de eventuais valores em contas bancárias da requerida e 

veículos de sua propriedade, porém antes de efetuar qualquer ato 

expropriatório é necessária a conversão da decisão mandamental em título 

executivo, bem como deve ser dado a parte requerida a possibilidade de 

realizar o pagamento do débito, razão pela qual indefiro por ora o pedido 

retro. Outrossim, diante do não oferecimento de embargos pela parte 

requerida, apesar de devidamente citada (id. 13123158), converto a 

decisão mandamental em titulo executivo judicial, com vistas ao 

prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, Parte 

Especial, do Código de Processo Civil (CPC – §2º, art. 701 – Cumprimento 

de Sentença). Assim, intime-se a parte devedora, por meio de carta com 

aviso de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, CPC), para cumprimento da 

obrigação, de acordo com os cálculos apresentados no id. 13854780, 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/2015). Determino, ainda, seja 

anotado nos registros do feito que se trata de cumprimento de sentença, 

renovando sua autuação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001867-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON GUSMAO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001867-66.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JOSE MARIA DE CAMPOS EXECUTADO: HILTON GUSMAO ALVES Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido do exequente requerendo a remoção em 

seu favor do veículo já penhorado nos autos, bem como penhora dos 

veículos Honda Biz 125 ES, placa KAJ-5845 e Honda Biz C100, placa 

JYV-3429 com a consequente remoção destes (id. 13983887) Da análise 

dos autos observo que os veículos Honda Biz 125 ES, placa KAJ-5845 e 

Honda Biz C100, placa JYV-3429 registrados em nome da parte 

executada, são respectivamente objetos de Alienação Fiduciária e 

Reserva de Domínio, conforme se observa dos extratos em anexos no id. 

5912168. Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de penhora 

dos aludidos veículos, à vista de que o devedor possui somente a posse 

direta do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA 

DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem alienado 

fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição financeira, 

por isso não pode ser penhorado para garantir execução promovida por 

outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 

12/03/2012) “EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO 

GRAVADO COM RESERVA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO 

INCIDENTE SOBRE O PRÓPRIO BEM E NÃO SOBRE EVENTUAIS DIREITOS 

DA PARTE DEVEDORA. Estando o bem penhorado gravado com reserva 

de domínio averbada no Registro do Veículo junto ao DETRAN, não há 

como subsistir a penhora do próprio bem, pois não há transferência de 

propriedade ao devedor, mas tão-somente da posse, pois no caso de 

inadimplemento o vendedor tem resguardado a posse e a propriedade do 

bem. Provimento do recurso.” (Recurso Cível Nº 71001831361, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 18/12/2008) No que tange ao pedido de remoção do 

veículo HONDA/C100 BIZ ES, placa JZL-7553, revendo o meu 

posicionamento adotado na decisão de id. 9772715, vejo que merece ser 

acolhido, uma vez que o § 2º, do art. 840, do Código de Processo Civil 

autoriza o Depósito dos bens penhorados em poder do executado, mas 

desde que ocorra a anuência do exequente ou que os bens sejam de 

difícil remoção. Na espécie, como não se trata de bem de difícil remoção, 

bem como o próprio credor requereu que o bem fosse removido para suas 

mãos, não há como o Depósito do bem recair sobre a executada. Neste 

sentido é o ensinamento dos doutrinadores festejado processualista Luiz 

Guilherme e Daniel Mitidiero: “2. Preferencialmente Depositados. O art. 666, 

CPC, arrola a ordem preferencial de depósito. Trata-se de expressa opção 

de nosso legislador infraconstitucional. Só se cogita de burla a essa 

ordem em casos excepcionais. A regra é o depósito em mão de terceiros. 

Apenas excepcionalmente o encargo de depositário recairá sobre o 

executado: quando houver expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção da coisa penhorada (art. 666, § 1º, CPC). (...)”[1] 

Posto isso, defiro o pedido retro e determino a remoção do veículo 

HONDA/C100 BIZ ES, placa JZL-7553 penhorado no id. 13428611, em 

favor do exequente nomeando-o como fiel depositário, devendo ser 

expedido o competente mandado visando a remoção do referido bem. 

Consigno, ainda, que no ato de Depósito do bem em mãos do exequente 

deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder com a elaboração de Auto de 

Constatação do bem. Ainda, considerando que o exequente apresentou 

estimativa de avaliação do bem penhorado no id. 13983715, venha a parte 

executada manifestar se concorda com a avaliação ou apresentar 

impugnação, que deverá ser acompanhada de estimativa e devidamente 

instruída com os documentos pertinentes, sob pena de rejeição. Por fim, 

manifeste o exequente se deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Código de Processo Civil comentado artigo 

por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 656/657.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000818-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000818-87.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ELIANE VIEIRA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO 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 ELIANE VIEIRA FELIPE e no 

polo passivo UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS 

Intime-se a parte devedora UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHOS MÉDICOS através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

13976757 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: 1004061-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004061-39.2016.8.11.0002. AUTOR: 

LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. Cuida-se de embargos de 

declaração propostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A (id. 14388712) alegando, em síntese, que houve contradição 

na sentença prolatada nos autos, na medida em que a presente ação foi 

proposta em face da Seguradora embargante, no entanto a sentença 

atacada consta que a demandada seria seguradora diversa, qual seja, 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. 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 sentença que possa configurar 

omissão, obscuridade ou contradição, pois a presente ação foi promovida 

em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, conforme consta 

na petição inicial (id. 3298798, p. 01), impugnação à contestação (id. 

1372466, p. 01) e nos assentos de registro do processo. Outrossim, no 

curso da demanda não houve alteração do polo passivo, tendo a 

embargante deliberadamente apresentado defesa nos autos em prol da 

seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Isto posto, em meu 

entender, na sentença 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 sentença atacada tal como está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004404-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA BUENO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004404-98.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ALEXANDRE DA SILVA BUENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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 ALEXANDRE DA 

SILVA BUENO e no polo passivo SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A. Intime-se a parte devedora SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado no id. 14041328 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002341-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DA SILVA LEANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS OAB - MT0012145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

 

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: 1002399-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1001388-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BUENO DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 
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apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001474-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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: 1004180-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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: 1002711-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à correspondência devolvida - ID 14083867, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-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: 1000716-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RODRIGO PACHECO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003598-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003731-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004415-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA OAB - SP259251 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMA PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

que providencie o deposito do valor da diligência do Sr.Oficial de Justiça 

no prazo legal .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004038-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005712-09.2016.8.11.0002

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)

 

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
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Processo Número: 1001126-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

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: 1007109-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006177-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVARO MANIEZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008865-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001019-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES (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)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002025-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONCEICAO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24300/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à correspondência devolvida - ID 14083626, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008770-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERREIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/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)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

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 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000833-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMAR DOS SANTOS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida de Id. 7349244, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002352-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINIRA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005151-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROMULO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALENO LOPES DA SILVA (RÉU)

MARIA DE FATIMA FERNANDES REIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 
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especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009102-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/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)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002179-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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 10 (dez) dias, 

especificarem provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001082-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE BARROS MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

DENIS BUENO PEIXOTO OAB - MT18902/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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: 1001382-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida para apresentar manifestação acerca do 

pedido de desistência da ação de Id. 8784832.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002744-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. S. D. (AUTOR)

I. F. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKIHIRO WADA FERREIRA (RÉU)

KAZUKO WADA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA OAB - MT19720/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BENEDITA CLARA DUARTE OAB - 327.476.321-72 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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.: 280740 Nr: 24646-08.2011.811.0002

 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: DAVID DE OLIVEIRA, TIBURCIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM E IND LTDA, 

Durval bertoldo da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOAO BATISTA BENETI - OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:OAB-MT 4834

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 813/815, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 432455 Nr: 2430-77.2016.811.0002

 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: BENEDITO LEMES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, EDIER 

RODRIGUES DE AMORIM, ARMANDO LUCIO RIBAS, DEROCY JOSÉ DA 

SIQUEIRA FILHO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, MILTON FURTADO 

MEDEIROS, Manoel Benedito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 19.582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:MT 10.948

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca das Certidões do 

Oficial de Justiça de fls. 124 e 154, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24638 Nr: 3962-48.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACY NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JO´SE SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:, Meire Ricarda Silveira - OAB:127359, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:MT 5.324, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 5.046,67 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 
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pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 226567 Nr: 6723-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RODRIGUES CALAURO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros para constrição, ainda que parcial, bem como, 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros.

O executado poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do CPC e do Provimento n. 68, de 3.05.2018 

do CNJ, 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, CPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449159 Nr: 11462-09.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ SANTANA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:MT 20.091, MÁRCIA REGINA SOARES - OAB:MT 

21.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestar acerca da avaliação médica de 

fls. 122, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390411 Nr: 5603-46.2015.811.0002

 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: ADELINO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO do Autor para apresentar alegações finais, no do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 267278 Nr: 8516-40.2011.811.0002

 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: JOSE JOAREZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Vistos, em correição.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Joarez da Silva 

fls. 127/128, em que alega a existência de contradição e omissão na 

sentença de fls. 125/126v.

Tendo em vista ao caráter infringentes dos Embargos, a Embargada 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 133/134.

Após, os autos vieram conclusos.

Relatado o necessário. Decido.

Os Embargos de Declaração encontram respaldo no art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, possuindo a função de esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro 

material, portanto os embargos servem à integração da decisão.

No presente caso, não vislumbro qualquer das hipóteses que albergue a 

possibilidade de acolhimento dos presentes embargos, pois pretende o 

Embargante que este juízo altere a sentença proferida nos autos, sem 

trazer novos fundamentos/provas para tanto.

 É, portanto, demasiadamente exígua a via dos embargos aclaratórios. 

Somente são cabíveis na hipótese de contradição ou obscuridade na 

sentença, ou, eventualmente, ausente manifestação na decisão acerca de 

ponto relevante à demanda.

Assim, não se presta o referido recurso à insurgência ao decidido na 

sentença. Para tanto, deve interpor o recurso cabível, através do qual 

poderá submeter à apreciação do Tribunal as razões de seu 

inconformismo e, consequentemente, reforma da decisão.

 Insurge-se o Embargante, contra o próprio mérito da decisão proferida, de 

forma que a alegação de contradição e omissão é mero meio à finalidade 

que se busca, ou seja, a continuidade da demanda nestes presentes 

autos.

 A esse respeito, ou seja, com relação à pretensão de reforma do mérito 

da demanda, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça:

 “[...] 5. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de 

questão incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto 

de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os 

utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame 

da causa. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.” [STF, 

Tribunal Pleno, AP 481 EI/PA, relator Ministro José Antônio Dias Toffoli, DJe 

19/2/2014 – sem grifo no original]

“[...] 2. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese 

que entende cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada pelo 

meio processual idôneo, e não pela via estreita dos embargos de 

declaração. [...].” [STJ, Terceira Seção, EDcl no AgRg 1131477/SP, relator 

Ministro Néfi Cordeiro, DJe 30/5/2014 – sem grifo no original].

Diante do exposto, conheço dos Embargos, por serem tempestivos, para, 

no mérito, rejeitá-los., mantendo, portanto, incólume a sentença 

anteriormente proferida.

 P.I.C.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260080 Nr: 21475-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MAGALHAES COELHO - 

OAB:13.655-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9552 MT

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte exequente pugnado pela 

extinção da execução (fls. 22-23), em razão do pagamento do débito. 

Posto isso, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 

924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Tendo em vista a quitação do débito, resta prejudicada a análise da 
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petição de fls. 24-29, pela perda superveniente do objeto.

Condeno a parte Executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios, conforme consignado no despacho citatório.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 5665 Nr: 494-47.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARAGUA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, 

MARCOS ALBERTO GAZETA, JOSÉ CIPRIANO CACERES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC. EST. - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDESIO JOSE SEGALA - OAB:11357

 Ante o exposto, acolho, em parte, a exceção de pré-executividade, 

declarando a responsabilidade do Excipiente no período 07 e 08 do ano de 

1996, devendo ser mantido o seu nome no polo passivo processual. Sem 

custas, por isenção legal. Condeno a parte Exequente em honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos 

termos do Art. 85 § 8º, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º 

do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 

370).Decorrido o prazo recursal, tendo na hipótese a constrição recaído 

sobre bem imóvel, deverá ser intimado o cônjuge do executado, credor 

hipotecário, nu-proprietário ou usufrutuário, conforme o caso, 

consignando-se no auto a qualificação (estado civil, profissão, 

documentos pessoais e endereço) dessas pessoas e do executado bem 

como do registro da constrição junto ao Cartório competente, nos termos 

do artigo 7º, IV, da Lei 6.830/80. Havendo penhora e não sendo 

apresentados os embargos, manifeste-se a parte Exequente, em 10 (dez) 

dias, apresentando cálculo atualizado, designando-se, após, data para o 

leilão. Servirá a presente como mandado, ficando deferido ao Sr. Oficial as 

prerrogativas do artigo 212, § 2º, do novo CPC.Intime-se. Cumpra-se..

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004429-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para que manifeste sobre a certidão de ID n. 140722757, 

informando se a parte comparecera ou não na pericia designada nos 

autos, no prazo de 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. Várzea 

Grande, 2018-08-09

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DEL ROSARIO ORELLANA ARANEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VICTOR TAVARES OAB - GO46435 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos 24 dias do mês de julho do ano 2018, nesta 

cidade e Comarca de Várzea Grande-MT, às 14h15min, na sala de 

audiências da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, no edifício 

do Fórum, onde presente se encontrava o Doutor JONES GATTASS DIAS, 

Meritíssimo Juiz de Direito da referida Vara, comigo estagiária de gabinete 

designada para lavrar o presente termo e demais atos a este 

relacionados, ordenou-se, para que a audiência tivesse início, fosse feito 

o pregão das partes. Feito isso, verificou-se o comparecimento do autor 

Sr. Francisco Del Rosário Orellana Araneda, acompanhado de sua 

advogada Dra. Juliana Victor Tavares – OAB/GO 46.435. Verificou-se 

também a ausência da parte ré. Declarada aberta a audiência de 

conciliação designada nos autos 1004146-54.2018.811.0002 (Ação de 

Restabelecimento de Auxílio Doença com Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez C/C Pedido de Tutela Antecipada), não foi possível a 

realização da conciliação, não cabendo aqui a sanção prevista no art. 

334, §8º, do CPC, por força do disposto no §4º, II, do mesmo dispositivo, 

ante a manifestação da parte ré através de Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, encaminhado 

antecipadamente a este juízo. Em seguida, o MM. Juiz deliberou o seguinte: 

“Tendo em vista que já houve contestação, sai a parte autora intimada 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal”. Nada mais 

havendo a consignar, o MM. Juiz ordenou que se encerrasse o presente 

termo, que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, , Sara 

de Almeida Santos, que o digitei e assino.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382120 Nr: 28400-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAYDEE CARVALHO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 134/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 304174 Nr: 25156-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON GIULIANO FRANCO E SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE-PROC - OAB:3194/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinz dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 203/205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 226737 Nr: 6960-71.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARCELO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que seja cientificada sobre a 

petição de fl. 746, fornecendo ao Município de Várzea Grande os dados 

bancários para cadastramento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338269 Nr: 6518-32.2014.811.0002
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA PINTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 424944 Nr: 24576-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação 

de Indenização por Danos Morais proposta por Robson José dos Santos 

Oliveira Junior em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar 

o ente público a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

bem como ao pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, 

I, do Código de Processo Civil.Sem remessa necessária, nos termos do 

art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

ouça-se a parte autora. P. R. I. C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004432-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003318-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMIDIO SOARES DA COSTA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004184-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIQUEIRA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006527-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA CARDOZINA SA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006527-35.2018.8.11.0002. AUTOR: ANGELINA CARDOZINA SA 

SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Postergo a apreciação da liminar e, 

objetivando dar maior celeridade ao feito, tendo em vista a idade da parte 

autora e a dificuldade encontrada nos processos para a realização do 

estudo social, determino, desde já, a intimação da Assistente Social e 

Psicóloga para marcar data para a realização do estudo sócio econômico, 

num prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Após o relatório psicossocial, 

intimem-se, imediatamente, as partes para indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos (inerente ao estudo sócio econômico) no prazo 

legal (art. 465, § 1º, II e III do Novo CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

indicação de assistente técnico, certifique-se e intimem-se a Assistente 

Social e Psicóloga para apresentarem o laudo em cartório, no prazo de até 

30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada do estudo 

psicossocial, respondendo aos quesitos formulados pelas partes. 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. Expeça-se o necessário. 

Int. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de agosto de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004700-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY GONCALVES DE MELLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GLEY DA SILVA OAB - MT13803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004700-23.2017.8.11.0002. IMPETRANTE: MARIELY GONCALVES DE 

MELLO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. 

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA 

GRANDE Vistos, Ante a obscuridade do pedido liminar, intime-se a 

Impetrante, representada por seu patrono, para no prazo legal, esclarecer 

em que Classe e Nível ocorrerá a progressão funcional, até porque não há 

nos documentos colacionados, o requerimento preenchido e assinado. 

Expeça-se o necessário. Int. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 9 de agosto 

de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005283-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 
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(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe o 

recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003407-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SERRAGLIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI BARBOSA DE PINHO (IMPETRADO)

ASSESSORA PEDAGÓGICA DE VÁRZEA GRANDE SRA. SARA VITALINO 

DE SOUZA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003407-81.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: ESTER SERRAGLIO 

IMPETRADO: ASSESSORA PEDAGÓGICA DE VÁRZEA GRANDE SRA. 

SARA VITALINO DE SOUZA, SIRLEI BARBOSA DE PINHO Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ESTER SERRAGLIO 

em face da sentença ID 14527754, alegando haver à existência de 

obscuridade e erro material na decisão proferida em Mandado de 

Segurança, objetivando a alterar o fundamento da sentença, afastando a 

incidência de decadência, ante a impetração do Mandado de Segurança 

dentro do prazo legal, na data de 27/04/2018. Aduz que completamente 

dissociado do feito a atribuição da data de 26/07/2018 como sendo a data 

da distribuição desta ação, posto que estes autos foram distribuídos em 

27/04/2018, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias previstos para 

impetração de Mandado de Segurança. Assevera que na data de 

17/05/2018, houve despacho postergando a análise do pedido liminar para 

após a prestação de informações pela autoridade coatora. Informações 

prestadas. É o relato. Fundamento. Decido. A Impetrada SIRLEI BARBOSA 

DE PINHO alegou em sede de preliminar a intempestividade do writ (art. 23 

da Lei 12.016/09 e ilegitimidade passiva. As preliminares arguidas não 

merecem acolhimento, vez que a tempestividade se faz presente, pois a 

data da distribuição do writ se deu em 27/04/2018, ou seja, dentro do 

prazo de 120 (cento e vinte) dias previstos, bem como não há ilegitimidade 

dos Impetrados, por estarem como autoridade coatora no deslinde dos 

fatos. Assim, rejeito as preliminares arguidas. Conforme dispõe o artigo 

1.022 do Novel Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Conheço dos embargos, 

por sua tempestividade, e acolho-os, visto que, realmente houve erro 

material em relação à data, pois, como se vê diante da documentação 

juntada, o marco final para impetrar o mandamus seria no dia 17/05/2018 e 

não 26/07/2018, como na sentença prolatada. Ademais, a data do 

protocolo da ação se deu em 27/04/2018 (ID 12915819), portanto, dentro 

do prazo. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO Nos termos da doutrina 

administrativa compreende-se a licença como o direito de ausência ao 

serviço ou à repartição pelo servidor público, a qual pode ser ou não 

remunerada, com prazo certo ou indeterminado, a pedido ou não do 

servidor. A licença prêmio concedida à solicitante foi por razão da 

assiduidade, a qual é regulada pela IN nº 04/94 federal que é aplicável pelo 

Estado de Mato Grosso. A licença prêmio por assiduidade é aquela que 

trata o art. 87, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis (Lei 

nº 8.112/90): (...) a qual será concedida ao servidor que completar cinco 

anos ininterruptos de exercício em cargo efetivo de serviço público 

federal. Sendo que a respectiva deverá ser, nos termos do item 2.1, “ser 

gozada de uma só vez ou parceladamente, em dois ou três períodos, 

sendo que nenhum desses períodos poderá ser inferior a 30 (trinta) dias 

consecutivos”. No âmbito estadual, embora haja aplicação da IN Federal nº 

04/94, há legislação específica do ente federativo que dispõe sobre o 

gozo da respectiva licença, a qual se encontra disciplinada no Decreto nº 

3.621/04. A fim de definir o prazo de gozo e dos requisitos para 

implementação da respectiva licença, disserta o art. 2º da respectiva 

norma que “o servidor público estadual terá direito, como prêmio de 

assiduidade, a 90 (noventa) dias de licença em cada período de 05 (cinco) 

anos de exercício ininterrupto, observado o que dispõe o art. 110 da Lei 

Complementar nº 04/90”. Assim, é possível a concessão desta modalidade 

de licença se: a) For servidor público estadual; b) Ficar comprovado que o 

solicitante contém um período de 05 (cinco) anos de exercício 

ininterruptos. No caso em testilha não foi contabilizado em favor da 

Impetrante pontuação por frequência no exercício de sala do professor, 

porque estava em gozo de licença prêmio, não participando da formação 

continuada no período da licença que era um prêmio por assiduidade. 

Vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, verbis: MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO. 

SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO POR 

ASSIDUIDADE. ILEGALIDADE. PERÍODO DE AFASTAMENTO 

CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

Sendo o pagamento do Prêmio de Desempenho Fazendário consequência 

tão-somente do efetivo desempenho das atribuições do cargo efetivo de 

auditor fiscal, constitui tal verba parcela integrante da sua remuneração 

permanente, devendo ser paga durante o gozo da licença prêmio, uma vez 

que este é considerado tempo de efetivo exercício, ex vi do 118, XI, “d” do 

Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia e do artigo 41, XXVIII, 

da Constituição Estadual. Reiteradas jurisprudências desta própria Corte. 

Segurança concedida. (TJBA – MS: 00666572320118050001 BA 

0066657-23.2011.8.05.0001, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, 

Data de Julgamento: 19/04/2012, Seção Cível de Direito Público, Data 

Publicação: 17/11/2012). Com efeito, podemos observar que o tempo de 

gozo de licença prêmio por assiduidade é contabilizado como período de 

efetivo exercício, sendo um direito da Impetrante, não podendo ser 

prejudicada no seu labor pelo gozo, controverso e ilegal demonstrar ser o 

ato administrativo que negou a pontuação por assiduidade. Ademais, 

passa-se a explicar a completa ausência de fundamento jurídico para 

exigir que servidores em gozo de licença prêmio participem de formação 

continuada, destacando-se a violação da Lei Complementar 50/98, bem 

como é nulo, ante a flagrante ausência de motivação administrativa. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. DECRETO 

MUNICIPAL QUE CONCEDEU EXTENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 

PROFESSORA MUNICIPAL, DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. 

ANULAÇÃO POR DECRETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 

IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO. MOTIVOS 

EXPLICITADOS DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO QUE INTEGRE A MOTIVAÇÃO DO ATO. 

ANULAÇÃO QUE NÃO PRESCINDE DA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PRESCINDE DA PRÉVIA 

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATINGE INTERESSES 

INDIVIDUAIS. NULIDADE DO ATO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A motivação dos atos deve ser 

considerada como um verdadeiro princípio administrativo, visto que, 

mesmo não estando expresso na Constituição enquanto tal, encontra 

fundamento no princípio da transparência da Administração Pública, que 

deriva diretamente do princípio da publicidade, sendo essencial para 

assegurar o efetivo controle da Administração. DIANTE DISSO NÃO HÁ 

QUE SE ADMITIR A EXISTÊNCIA DE ATO QUE LIMITE DIREITOS OU AFETE 

INTERESSES DE PARTICULARES QUE NÃO ESTEJA ACOMPANHADO DA 

IDÔNEA MOTIVAÇÃO. (...) TJBA – Recurso Conhecido e Provido. 

Segurança Concedida. (Apelação 0000170-97.2013.8.05.0196, Relator: 

Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 

25/02/2016). Entendimento do TJMT, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO. 

SINGELO DESPACHO MANUSCRITO NÃO PUBLICADO. AUSÊNCIA DE 

FORMA, MOTIVO, MOTIVAÇÃO E DE REQUISITO DE EFICÁCIA – NULIDADE 

DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO. É nulo o ato 

administrativo desvestido de forma, que determina a remoção de servidor 
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público sem a devida motivação e demais requisitos de eficácia do ato 

administrativo. (Ap. 133443/2012, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira 

Câmara Cível, Julgado em 20/05/2014, Publicado DJE 29/05/2014). Ante o 

exposto, recebo os presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos e no mérito julgo procedente, para alterar o fundamento da 

sentença de ID 14527754, afastando a incidência da decadência, ante a 

impetração do Mandado de Segurança no prazo legal, na data de 

27/04/2018, pelo que concedo a liminar invocada no presente mandamus, 

para que as autoridades coatoras procedam a nulidade da contagem de 

pontos da Impetrante, para o ano letivo de 2018, realizando-se nova 

contagem de pontos e atribuição de sala, de forma que sejam atribuídos os 

pontos referentes á formação continuada pela Comissão de Atribuição, 

nos termos da Lei Complementar 50/98, que estabelece o gozo de licença 

prêmio como efetivo exercício de trabalho, nos termos do art. 7º da Lei nº 

12.016/2009, pelos fatos e fundamentos acima esposados. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 8 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004602-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACIL CASTRO CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003504-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (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.: 277749 Nr: 21325-62.2011.811.0002

 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: GEORGINA DEFENSORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Manifeste-se a parte autora acerca da impugnação retro, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 98012 Nr: 7313-19.2006.811.0002

 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 AUXILIADORA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a impossibilidade do patrono da parte autora regular o polo ativo da 

demanda, arquivem-se os presentes autos, procedendo com as baixas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 321568 Nr: 17975-95.2013.811.0002

 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: ASSUNÇÃO ALMEIDA FERREIRA, IRENE ALVES 

MOREIRA, PEDRO PAULO ALVES FERREIRA, JOÃO CARLOS ALVES 

FERREIRA, CLAUDIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, Marcelo Ventura da 

Silva Magalães - OAB:21412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 85.

Assim, concedo a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

 Após, manifeste-se o requerente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 334067 Nr: 2638-32.2014.811.0002

 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: FRANCISCA FELIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a parte requerente acerca da petição de fls. 99/101, no 

prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 277986 Nr: 21578-50.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PEREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, 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 
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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.Outrossim, intime-se a parte requerente para, querendo, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido, no prazo 

legal.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 253014 Nr: 11949-86.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 116.

Assim, concedo a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

 Após, manifeste-se o requerente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 256145 Nr: 13935-75.2010.811.0002

 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: ANA ROSA ESTÁCIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO VENTURA 

DA SILVA MAGALHÃES - OAB:21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870

 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.: 259440 Nr: 17762-94.2010.811.0002

 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: JOSE EDSON PEREIRA CALADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se ato ordinatório retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 317973 Nr: 14336-69.2013.811.0002

 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): MESSIAS LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO - 

OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7.230/MT, SILVANA SILVA TOLEDO - OAB:11.495

 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.: 236388 Nr: 16323-82.2009.811.0002

 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: VENANCIO DOMINGOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305/MT, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB:15.156/MT, JOSÉ ANTÔNIO S. POMPEU 

CARDOSO - OAB:21.046/MT, KOHELER DO PRADO - OAB:23.427/MT, 

RENATA ALESSANDRA SANTANA MOTA - OAB:21.238/MT, RODRIGO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:23.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por VENANCIO 

DOMINGOS DE CAMPOS, para recebimento do crédito exequendo.

Citado, o Instituto Requerido apresentou Impugnação a Execução, fls. 

123/129.

Enviado ao Contador Judicial, ele informou que está correto o cálculo de fl. 

127 apresentado pelo Requerido.

 Diante da análise do Contador Judicial, bem como, por inexistir óbice de 

natureza legal nos cálculos de fls. 127, HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e desejados efeitos em favor do Autor.

 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 
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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.: 299361 Nr: 19963-88.2012.811.0002

 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: ADELINO BASILIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se o autor, por derradeiro, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, em consequência ao abandono da causa (art. 485, III 

do CPC).

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 292903 Nr: 12777-14.2012.811.0002

 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: EDVALDO HENRIQUE DE ALMEIDA, ROSEMEIRE DOS 

SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO MOREIRA DA SILVA, 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carme Lúcia Coutinho 

Barbosa Bertolini - OAB:11079, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Trata-se “Ação de Adjudicação Compulsória Pelo Rito Sumário” em que 

EDVALDO HENRIQUE DE ALMEIDA e ROSEMEIRE DOS SANTOS 

CORDEIRO apresentaram em desfavor de JOSÉ APARECIDO MOREIRA DA 

SILVA e INSTITUTO DE TERRAS DO MATO GROSSO, requerendo 

adjudicação do imóvel aos autores.

A inicial veio instruída com documentos, fls. 09/20.

 Intimada a INTERMAT, apresentou contestação e também juntou 

documentos, às fls. 28/58.

Apesar de intimada, por vezes, a parte requerente nada manifestou e 

decorreu o prazo, conforme fls. 69/95.

É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Dessa forma, verifico que a parte requerente não pretende dar 

continuidade ao feito. Posto isto, não há mais questões a serem dirimidas 

nesta ação.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Isento de custas por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se 

com as cautelas legais.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332945 Nr: 1609-44.2014.811.0002

 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: DEUSAMAR SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 345130 Nr: 11984-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 62958 Nr: 8283-24.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORICO NUNES FREITAS, TEODORICO 

NUNES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

PROC.EST. - OAB:3892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Knopp Fonseca - 

OAB:16,997

 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 

das restrições dos veículos indicados f. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 389811 Nr: 5226-75.2015.811.0002

 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: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE MATO GROSSO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação 

dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de 

Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de 

Mato Grosso, Ilustríssimo Senhor Prefeito de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9.271, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: larissa martins hauschildt - 

OAB:21.865, luana magali sawitzki - OAB:21.528

 Vistos em correição.

Aguarde-se o prazo de suspensão dos autos.

Após, sem manifestação das partes, ao arquivo provisório.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 419492 Nr: 21742-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A

 Intimar o advogado Caio Fernando Gianini Leite (OAB/MT 20.037-A), para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, conforme 
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decisão de fls. 221, cujo teor é o seguinte: "Vistos em correição. 

Proceda-se a abertura do Volume II dos autos. Oficie-se, solicitando 

informações acerca da precatória expedida (p. 220). Intime-se a Defesa 

para apresentar resposta a acusação, já que o acusado foi devidamente 

citado (p. 217)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 295161 Nr: 15369-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL MARCONDES - 

OAB:14.214

 Intimar a advogada Raquel Marcondes e Melo (OAB/MT 14.214), 

constituída pelo acuado Wallisson Magno de Almeida Santana, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o rol das testemunhas que irão depor 

em juízo, oportunidade em que também poderá juntar documentos e/ou 

requerer diligências, conforme preceitua o art. 422 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 328223 Nr: 24550-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE FERREIRA BARROS, 

JEFERSON PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Carlos Alexandre Ferreira Barros, Cpf: 

03316278176, Rg: 1899637-0 SSP MT Filiação: Carlos Antonio de Barros e 

Sueli Ferreira, data de nascimento: 25/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Várzea grande-MT, solteiro(a), mecânico, Endereço: Rua: Ó, Casa 98 - 

Oficina do Buda, Bairro: Jardim Paula I, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS PENAS DO 

ARTIGO 180, CAPUT, C/C ARTIGO 62, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 180, 

caput, c/c art. 62, IV, ambos do Código Penal, CARLOS ALEXANDRE 

FERREIRA BARROS, brasileiro, filho de Sueli Ferreira e Carlos Antônio de 

Barros, nascido aos 25/01/1989, natural de Várzea Grande/MT e 

JEFERSON PEREIRA DE JESUS, brasileiro, filho de Lourdes Pereira e José 

Conceição de Jesus, nascido aos 27/10/1988, natural de Cuiabá/MT.

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA BARROS:

A Culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

 Como se pode observar das certidões juntadas aos autos, o Réu é 

reincidente.

 Não há informações nos autos quanto a personalidade do Réu e nem 

sobre sua conduta social.

Quanto ao motivo do crime, restou evidente a busca do dinheiro fácil por 

parte do réu.

As circunstâncias do crime são normais e as consequências são as 

naturais.

Por estes motivos, aplico a pena base em 1 (um) ano de reclusão (CP, art. 

180).

Consta das certidões juntadas aos autos que o Réu é reincidente, bem 

como de que praticou o crime mediante promessa de recompensa, razão 

pela qual, em atenção aos dispostos no art. 61, I e art. 62, IV, ambos do 

Código Penal, agravo-lhe a pena em 02 (dois) meses, resultando esta em 1 

(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e, diante da ausência de qualquer 

outra causa modificativa, torno a definitiva, devendo esta ser cumprida em 

regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

JEFERSON PEREIRA DE JESUS:

A Culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

 Como se pode observar das certidões juntadas aos autos, o Réu era 

primário quando do cometimento do crime.

 Não há informações nos autos quanto a personalidade do Réu e nem 

sobre sua conduta social.

Quanto ao motivo do crime, restou evidente a busca do dinheiro fácil por 

parte do réu.

As circunstâncias do crime são normais e as consequências são as 

naturais.

Por estes motivos, aplico a pena base em 1 (um) ano de reclusão (CP, art. 

180).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém a reprimenda já 

está em seu mínimo legal.

Consta dos autos que o Réu praticou o crime mediante promessa de 

recompensa, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 62, IV, do 

Código Penal, agravo-lhe a pena em 1 (um) mês, resultando esta em 1 

(um) ano e 1 (um) mês de reclusão e, diante da ausência de qualquer 

outra causa modificativa, torno a definitiva, devendo esta ser cumprida em 

regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Determino a restituição do documento RG em nome de JEFERSON PEREIRA 

DE JESUS.

 Deixo de condenar os Réus ao pagamento de taxas e custas 

processuais.

Observo que os objetos descritos no Ofício de fl. 52 acompanharam os 

autos. Considerando que até a presente data ninguém manifestou 

interesse na devolução destes objetos, desde o ano de 2013, DECLARO O 

PERDIMENTO daqueles, determinando a destruição, cujo termo deverá vir 

aos autos. Comunique-se à Diretoria do Fórum.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de abril de 2018.

 MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 287562 Nr: 6907-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BASTOS VALLIM DE MELO, 

WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - OAB:14615

 Edital Genérico ME107
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Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Cristiano Bastos Vallim de Melo, Rg: 17569150 

SSP MT Filiação: Eudecio Divino Vallin de Melo e Ivanildes Bastos de Mello, 

data de nascimento: 23/09/1993, brasileiro(a), natural de Terra nova do 

norte-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 05, Qd. 17, Casa 18, Bairro: Ouro 

Verde, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo de fls. 315, SOB PENA DE 

SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA 

ESTADUAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

BEM COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES..

Resumo da inicial:Os denunciados estão incursos nas sanções previtas 

no art. 157, § 2º, incisos I, II, e V, do Código Penal.

Decisão/Despacho:Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR CRISTIANO BASTOS 

VALLIM DE MELO, brasileiro, filho de Eudécio Divino Vallim de Mello e 

Ivanildes Bastos de Mello, nascido aos 23/09/1993, natural de Terra Nova 

do Norte/MT e WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, brasileiro, filho de 

Cidicley Alves Moreira e Rita de Cássia Bispo Aguiar, nascido aos 

09/11/1993, natural de Cuiabá/MT, como incursos nas penas do artigo 157, 

§ 2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

CRISTIANO BASTOS VALLIM DE MELO:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário e não possui antecedentes criminais.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Não restou claro o motivo do crime, uma vez que o Réu disse que apenas 

levou os rapazes até a casa da vítima e não sabia o que iria ocorrer lá.

As circunstâncias do crime não normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157).

Reconheço a atenuante da maioridade relativa, deixando de reduzir a 

pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Em razão da presença das qualificadoras previstas no art. 157, § 2°, I 

(uso de arma) e II (concurso de agentes) do Código Penal, elevo a pena 

em 1/3 (um terço), passando-a para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (2 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de 

quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena 

torno-a definitiva nos moldes acima. Estabeleço o regime semiaberto para 

o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código 

Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais.

WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era 

primário na época dos fatos.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Não restou comprovado o motivo do crime, pois o réu negou a prática.

As circunstâncias do crime são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157).

Reconheço a atenuante da maioridade relativa, deixando de reduzir a 

pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Em razão da presença das qualificadoras previstas no art. 157, § 2°, I 

(uso de arma) e II (concurso de agentes) do Código Penal, elevo a pena 

em 1/3 (um terço), passando-a para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (2 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de 

quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena 

torno-a definitiva nos moldes acima. Estabeleço o regime semiaberto para 

o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código 

Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais.

Foram apreendidos 1 cigarro e 1 porção contendo substância análoga a 

maconha (fls. 23/24 - itens 35;36). Autorizo a incineração, cujo termo 

deverá ser encaminhado a este juízo. Comunique-se à Diretoria do Fórum.

Determino a devolução da CNH de CRISTIANO BASTOS VALLIM DE MELO 

(item 25, fls. 24). Expeça-se o necessário.

Às fls. 23/24 está acostado o Termo de Apreensão, sendo que alguns 

objetos já foram devolvidos (itens 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 34). 

Quanto aos demais objetos, até a presente data não foram reclamados 

pelo proprietário e, na forma do art. 123 do Código de Processo Penal, 

deveriam ser vendidos em leilão, depositando-se o saldo em conta 

correspondente. Contudo, o valor dos bens é reduzido e insuficiente para 

cobrir o custo gerado pelo leilão à União/ao Estado.

 Deste modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve orientar 

todos os atos judiciais e administrativos, no que tange ao restante dos 

materiais apreendidos que não foram reclamados por qualquer pessoa, 

Declaro O PERDIMENTO, devendo ser comunicado a Diretoria do Forum 

para destinação apropriada.

A fiança prestada nestes autos por WAMBASTHER deverá ser utilizada 

para os fins a que se refere o art. 336 do CPP (fls. 26). Havendo saldo 

remanescente, proceda-se a devolução ao Réu.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 03 de abril de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 535941 Nr: 7786-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Em razão de tratar-se de processo que envolve réu preso, 

cobre-se a realização do exame papiloscópico no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas. Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver 
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constituído), para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, endereço eletrônico/físico e telefone fixo ou celular, devendo 

ainda adverti-lo de que caso não apresente a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal 

finalidade.Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por 

advogado constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para 

que o faça.Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me para 

deliberação.Defiro os requerimentos ministeriais contidos na 

denúncia.Cumpra-se com urgência."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510975 Nr: 19526-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS DE ARRUDA SOUZA, 

KLEBERSON DA SILVA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.291, PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - 

OAB:23873-O

 Intimação dos advogados devidamente habilitados para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos, salientando que o 

referido prazo é comum.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540041 Nr: 9911-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960

 Intimação do advogado da decisão que segue: "Vistos etc.Notifique-se a 

acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), para responder a 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça indagar ao acusado se possui advogado constituído, fazendo 

constar na certidão o nome completo do causídico, endereço eletrônico e 

físico, telefone fixo ou móvel, devendo ainda adverti-lo de que caso não 

apresentem a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta 

no prazo assinalado, por advogado particular, abra-se imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça.Com a apresentação da defesa 

voltem-me para deliberação.Defiro os requerimentos ministeriais contidos 

na denúncia de fls. 07.Requisite-se o laudo definitivo da 

droga.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 484669 Nr: 4832-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEI GIROTI FERNANDES, WALISSON 

OLIVEIRA DUARTE, LUIZ CARLOS GARCIA, SILVIA HELENA DA ROCHA 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - OAB:15580, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134, HELIO CASTELO BRANCO - OAB:13555

 Intimação do advogado do réu Walisson Oliveira Duarte, para no prazo 

legal apresentar alegações finais nos presentes autos.

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.: 424588 Nr: 24406-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CASTELAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983

 Intimação para patrono (a )da parte réu apresentar as aleçações finais.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 547285 Nr: 13689-98.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADFM, DDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13028, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:OAB MT 13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial oferecida.

Cite-se a requerida no endereço indicado na inicial para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal (artigo 158 do ECA), sob as penas da lei, 

esclarecendo-a que, caso não tenha possibilidade de constituir advogado, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em 

Secretaria, lhe seja nomeada dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.

Não sendo possível a citação pessoal, desde já defiro a citação por edital, 

observadas as formalidades legais.

Decorrido o prazo da citação editalícia sem resposta ou não havendo 

apresentação de contestação, o que deverá ser certificado, desde já 

nomeio curadora especial à ré a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada de seu munus, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 162 

do ECA.

Deixo de designar a audiência conciliatória prevista no artigo 319, inciso 

VII, do novo CPC, diante da ausência de previsão legal acerca de tal 

audiência na Lei nº 8.069/90 (ECA), lei especial que trata da matéria sub 

judice, bem como porque a destituição do poder familiar é procedimento 

necessariamente contraditório (artigo 24 do ECA ), que não admite a 

autocomposição (artigo 334, § 4º, inciso II, do novo CPC), mormente diante 

do disposto no artigo 161, § 4º, do ECA , aplicável ao caso vertente.

De igual maneira, deixo de determinar a realização do estudo psicossocial 

do caso, pois este foi realizado recentemente, inclusive pela equipe 

técnica deste Juízo (fls. 16 vº/27 vº).

Processo isento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 141, § 2º, 

do ECA, que deve ser processado em segredo de justiça (artigo 189, II, do 

novo CPC), observados o artigo 347 e a seção 7 do capítulo 4 , ambos da 

CNGC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 08 de agosto de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 547254 Nr: 13659-63.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Designo audiência para depoimento pessoal da requerida para o dia 

06/09/2018 às 14h.

Oficie-se ao Juízo deprecante para as comunicações de praxe, 

informando ainda a data e horário da audiência.

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais.

Notifiquem-se, inclusive o parquet.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE ALMEIDA COSTA (EXECUTADO)

ERYNEU CAMPOS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO DE MORAES LTDA - ME (EXECUTADO)

GILSON LEMES DE MORAES (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, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000353-44.2017.8.11.0002

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:

GILSON LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

CELSO DE ALMEIDA COSTA (EXECUTADO)

ERYNEU CAMPOS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO DE MORAES LTDA - ME (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004466-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON LEITE DE ARRUDA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004185-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER REIS DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Com a devida retificação do valor da causa para R$21.531,95, conforme 

decisão ID14139532, intima-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, dentro prazo legal, havendo, recolher a diferença das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008473-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRLAN ZEITOUN (EMBARGANTE)

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ITAMAR ZEITOUN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008473-76.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: MVG PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA - ME, ITAMAR ZEITOUN, IRLAN ZEITOUN 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. . 1. RECEBO os 

EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, uma vez que a parte 

autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição do 

referido efeito (art. 919 do CPC). 2. Para suspensão da ação, necessário 

se faz que o feito executivo esteja garantido por penhora, acompanhado 

dos requisitos da tutela provisória de urgência ou evidência. 3. Pois bem. 

Em que pese a garantia fiduciária dada pelos devedores no contrato 

firmado entre as partes, verifico que tal bem ainda não foi levado à 

penhora nos autos de execução (CPC, art. 919). Ademais, não é possível 

aferir se referido bem é suficiente para garantir o débito pretendido. 4. 

Desta feita, deixo de acolher o pedido de suspensão da ação executória. 

5. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC). 

6. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão. 7. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III 

do CPC (julgamento antecipado ou designação de audiência). 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001831-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

CLEBSON ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

ROMANA APARECIDA DA SILVA 57099871900 (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 

relacionadas ao Cumprimento do Mandado de Execução, 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. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003236-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande-MT, 23 de julho de 2018 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, bem como, no mesmo prazo depositar 

a diligência do Oficial de Justiça no bairro Centro Sul em Várzea Grande, 

na conta eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. ADVERTÊNCIAS: Sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo 

Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-80.2018.8.11.0002

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:

WALDIR GUEDI DE CAMPOS (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. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005818-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MOTA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005818-97.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EVANDRO MOTA BRITO 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006721-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006721-35.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CRISTIANA DA SILVA BARROS 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006737-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006737-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: LAURA CRISTINA PEREIRA LEITE Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006701-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006701-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela com 
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vencimento em 09/03/2018, e a descrita na inicial refere-se a parcela com 

vencimento em 28/02/2018, não tendo sido, portanto o devedor notificado 

da parcela descrita na inicial. 4. Diante da divergência, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295873 Nr: 16213-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT/ 8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, tendo-se em vista que 

entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao 

requerido.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o embargante 

manifestar nos autos, depositando o valor referente aos honorários 

periciais, conforme determinado.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 203459 Nr: 13685-47.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração 

apresentados pela exequente.

2. Após, voltem-se conclusos para deliberações.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 245558 Nr: 5986-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Róber César da Silva - 

OAB:4784-B

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264231 Nr: 3394-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK RAMOS NASCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora interpôs recurso de 

apelação às fls. 122/141, em razão da sentença prolatada às fls. 121.

2. Desta forma, certifique-se a tempestividade do recurso interposto e 

após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276083 Nr: 19476-55.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILKA ASTROGILDA GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência de previsão legal para a busca de eventuais 

valores disponíveis em conta bancária, bem como, bens em nome do 

requerido, nas ações de busca e apreensão, deixo de acolher o pedido do 

autor e determino venha o mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intime-se o autor, pessoalmente, a manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287745 Nr: 7116-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMUVIDROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME, CARMELUCE GONÇALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a transferência da 

importância arrestada às fls. 116/117 para a conta corrente de sua 

titularidade.

 2. Pois bem. O pedido do autor não é passível de deferimento na atual 
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fase em que se encontra o processo. In casu, necessário, primeiramente, 

que se forme a angularização processual com a citação da parte contrária 

e a intimação acerca do arresto levado a efeito em seus ativos.

3. Diante do exposto, indefiro o pedido de transferência dos valores 

penhorados para a conta do exequente e determino venha o exequente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o deslinde da ação, e, em caso de inércia, 

intimem-se pessoalmente o autor a dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Procedo com a transferência de referida importância para a conta de 

depósitos do Poder Judiciário.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369048 Nr: 18728-18.2014.811.0002

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791

 Vistos.

.

1. À secretaria para juntada de documentos.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302275 Nr: 23098-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON APARECIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 Vistos.

.

1. Cumpra-se a decisão de fls. 89

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299359 Nr: 19961-21.2012.811.0002

 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: LURDES DE FATIMA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593, HUDYANE M. DE OLIVEIRA - OAB:MT 15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada em favor do autor, tal 

como requerido nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 220045 Nr: 286-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA MARIA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Ante a comprovação de legitimidade dos sucessores, na qualidade de 

colaterais em 2º grau do Espólio de Ana Maria de Lara, autorizo o 

levantamento dos valores depositados nos autos, referente ao valor do 

veículo apreendido, em favor de DAMIÃO ANTONIO DE LARA e ANA 

MAYARA DE LARA FERREIRA, na proporção de 50 % para cada um, 

cujos dados bancários deverão ser informados no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 2. Deixo de acolher o pedido de retificação do polo passivo tendo em vista 

que o feito ainda tramita em desfavor do espólio, tendo sido alterado 

somente os seus representantes.

3. Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

 4. Ciência à Defensoria Pública.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 231222 Nr: 11392-36.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA REGINA MELIM SAIVA - 

OAB:12154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

1. Primeiramente, torno sem efeito a decisão de fl. 175, vez que em 

dissonância com a marcha processual adequada.

2. No mais, considerando que o autor, mesmo devidamente intimado 

quedou-se inerte, HOMOLOGO, para que surtam seus juridicos e legais 

efeitos o cálculo apresentado pela instituição financeira em fls. 161/169-v.

3. Intime-se o patrono do autor, para que no prazo de 5 dias informe a 

conta a serem transferidos os honorários depositados nos autos.

4. Cumprida a determinação supra, expeça-se o alvará.

5. Em nada mais sendo pugnado, arquivem-se.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297085 Nr: 17490-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE AGUIAR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do executado, eis que intimado acerca da 

penhora levada a efeito em sua conta, procedo a transferência do valor 

bloqueado para a conta de depósitos judiciais do TJ/MT.

2. DEFIRO o levantamento em favor do patrono do autor, devendo ser 

expedido o competente Alvará Judicial para a conta indicada nos autos.

3. Após, manifeste-se o autor requerendo o que entender necessário para 
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o deslinde da ação, e, em caso de inércia, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329200 Nr: 25515-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIL EULALIA ORMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo, em favor 

da requerida, conforme solicitado nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

pela parte.

3. Após, arquivem-se com as baixas a anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11798 Nr: 584-55.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIO BARBOSA & DALBOSCO LTDA, 

GRANVILE MOLONHA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO KIRZNER DORFMAN - 

OAB:4940-B/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656, VANIA 

KIRZNER DORFMAN - OAB:2952/MT

 Vistos.

.

1. Deixo de acolher o pedido de fls. 230 para o desbloqueio dos valores 

penhorados na conta do executado posto que não houve indisponibilidade 

nos ativos financeiros do executado junto ao Banco SICOOB NORTE, 

conforme se infere dos extratos de fls. 203/204.

2. Com relação ao pedido de readequação das páginas dos autos, não há 

razões para o acolhimento, pois, o documento de fls. 228, embora tenha 

sido protocolado antes de decisão de fls. 227, fora juntado aos autos 

somente após o proferimento do referido despacho.

3. Assim, após esgotado o prazo para eventuais requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

 4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282296 Nr: 1076-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMILA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334/O

 Vistos.

.

1. Em análise aos autos, verifico que a decisão publicada às fls. 100 não 

incluiu o nome dos patronos para receber intimação, consoante DJE nº 

10242, de tal modo que a intimação não se perfectibilizou.

2. Assim, renovo a intimação de fls. 100, para o fim de conceder ao autor 

o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender necessário para o 

deslinde do processo, ainda, se manifeste sobre os depósitos efetuados 

pela parte requerida, trazendo ao autos eventual planilha de débito.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor pessoalmente, a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (CPC, 485, 

§1º, I, do CPC.)

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279936 Nr: 23771-38.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE LOPES DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I, QUEIROZ 

MOTOS CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, 

SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - OAB:MT 

15.906

 Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, alegando suposta 

OMISSÃO na sentença embargada, na medida em que não teria 

manifestado sobre algum ponto ou questão suscitada pela parte. (...) 11. 

Ante o exposto, por inexistir OMISSÃO na decisão, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e, por conseguinte, mantenho 

inalterada a sentença prolatada. 12. Às providências. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297744 Nr: 18350-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMILA DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Khesia Adriana Camarço 

Thimmig - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do autor no tocante aos valores depositados 

nos autos a título de honorários sucumbenciais (R$- 1.042,25) remetam-se 

os autos arquivo com as baixas necessárias.

 2. Caso haja pedido de levantamento dos valores, desde já defiro o 

pedido.

 3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221532 Nr: 1824-93.2009.811.0002

 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): ELIJOÃO CABRAL DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido das partes requerendo o levantamento dos valores 

depositados nos autos.

2. Pois bem. Nos autos foram efetuados dois depósitos, um no valor 

original de R$- 3.367,65 (fls. 45/47) a título de purgação da mora e, outro, 

no valor de R$- 13.774,00 (fls. 63) referente à venda antecipada do 

veículo apreendido.
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 3. Conforme se dessume dos autos às fls. 104/105, verifico que já houve 

a transferência do valor referente à venda do bem, sendo um alvará em 

favor do patrono do requerido no valor de R$- 4.409,13 e outro, em favor 

do requerido no valor de R$-19.636,53.

4. Todavia, resta ainda pendente a liberação do valor em favor do autor no 

tocante à purgação da mora, motivo pelo qual, DEFIRO o pedido de fls. 108 

e determino a expedição do competente alvará judicial.

 5. Faço consignar que não há valores penhorados nos autos, conforme 

faz crer o pedido de fls. 108, de modo que deixo de acolhê-lo neste 

particular aspecto.

 6. Pelas razões acima expostas, deixo de acolher o pedido do autor (fls. 

109/110) posto que tais valores já foram devidamente levantados.

 7. Após, retornem-se os autos ao arquivo.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 249396 Nr: 8887-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 Vistos.

.

1. Em que pese a inércia da instituição financeira, verifico que o credor 

apresentou novos cálculos e pedido no tocante ao quantum debeatur.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a 

executada/impugnante se manifeste sobre eles, e, uma vez inerte, 

venham-me os autos conclusos para deliberações acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença.

 3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214577 Nr: 9924-71.2008.811.0002

 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: CARLOS ALBERTO FERRO ROMANIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JÁSSNIKER JUNIOR - OAB:21087/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Vistos.

.

1. Considerando o noticiado às fls. 316/319, dando conta que as partes 

transigiram quanto ao débito oriundo do contrato sub judice, e ainda, 

considerando o pedido de levantamento dos valores depositados nos 

autos, em favor do autor, concedo à instituição financeira o prazo de 05 

(cinco) dias para que se manifeste sobre o pedido, importando o seu 

silêncio em concordância tácita quanto aos fatos ali apresentados.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322885 Nr: 19296-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por SANDRA 

RODRIGUES em desfavor BANCO DO BRASIL S/A.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, decorrido o prazo de pagamento espontâneo do débito, este 

não ocorreu. Assim, procedeu-se com a penhora nos ativos financeiros 

da executada, para garantida da dívida.

3. A executada foi intimada para, querendo, apresentar impugnação à 

penhora realizada, todavia, quedou-se inerte.

4. Assim, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Autorizo o levantamento da importância indisponibilizadas nos autos, em 

favor do patrono da autora. Assim, procedo a transferência dos valores 

para a conta de depósitos judiciais do Poder Judiciário para vinculação 

aos autos, consoante extrato em anexo.

7. Ciente dos novos procuradores do requerido, conforme pedido de fls. 

62/63.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276002 Nr: 19387-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI PINHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Ante o exposto, por inexistir OMISSÃO e/ou ERRO MATERIAL na 

decisão, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e, 

por conseguinte, mantenho inalterada a sentença prolatada.12. Ocorrendo 

o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Do contrário, em 

caso de recurso, façam-se conclusos.13. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370277 Nr: 19650-59.2014.811.0002

 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: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALBINO - 

OAB:10.877/A

 Vistos.

.

1. Antes de apreciar a impugnação de fls. 131, determino à secretaria que 

faça a juntada do extrato dos valores depositados pela instituição 

financeira.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402205 Nr: 12508-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP., 

WELSON ALMEIDA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos de Declaração interpostos pela parte 

autora possuem efeitos infringentes, intime-se a parte requerida, ora 

embargada, para querendo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221871 Nr: 2093-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LH DA SILVA NEVES & CIA LTDA - ME, 

LEANDO HENRIQUE DA SILVA NEVES, MIRIAN SYENDRA SIRTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito 

suspensivo, determino a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294807 Nr: 14984-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por 

SEBASTIÃO LUIZ DE ANDRADE em desfavor BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, decorrido o prazo de pagamento espontâneo do débito, este 

não ocorreu. Assim, procedeu-se com a penhora nos ativos financeiros 

da executada, para garantida da dívida.

3. A executada foi intimada para, querendo, apresentar impugnação à 

penhora realizada, todavia, quedou-se inerte.

4. Assim, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Autorizo o levantamento da importância indisponibilizada nos autos, em 

favor do autor, devendo ser comunicado o autor, pessoalmente.

7. Procedo a transferência dos valores para a conta de depósitos judiciais 

do Poder Judiciário para vinculação aos autos, consoante extrato em 

anexo.

8. Ciente dos novos procuradores do requerido, conforme pedido de fls. 

267/271.

9. Caso se constate a existência de valores consignados nos autos, 

desde já defiro o levantamento em favor da instituição financeira, mediante 

a expedição de alvará judicial.

10. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

12. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 504809 Nr: 16310-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMEIRE CONCEIÇÃO VENTURIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB- FINANCEIRA S/A CRÉDITO E 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, uma vez 

que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para 

atribuição do referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 2264-02.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB- FINANCEIRA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMEIRE CONCEIÇÃO VENTURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3932/MT

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito 

suspensivo, determino a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337142 Nr: 5498-06.2014.811.0002

 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: DIOBENE DEULE LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661MT

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos de Declaração interpostos pela parte 

autora possuem efeitos infringentes, intime-se a parte requerida, ora 

embargada, para querendo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos.
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3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339197 Nr: 7295-17.2014.811.0002

 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: APARECIDA CORRÊA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16.636

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos de Declaração interpostos pela parte 

autora possuem efeitos infringentes, intime-se a parte requerida, ora 

embargada, para querendo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341346 Nr: 8982-29.2014.811.0002

 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: JUNIOR VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A – CRÉDITO, FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos de Declaração interpostos pela parte 

autora possuem efeitos infringentes, intime-se a parte requerida, ora 

embargada, para querendo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329642 Nr: 25952-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUVENTINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16.774

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por PAULO 

JUVENTINO DE ARRUDA em desfavor BANCO PANAMERICANO S/A.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, decorrido o prazo de pagamento espontâneo do débito, este 

não ocorreu. Assim, procedeu-se com a penhora nos ativos financeiros 

da executada, para garantida da dívida.

3. A executada foi intimada para, querendo, apresentar impugnação à 

penhora realizada, todavia, veio aos autos para manifestar sua 

concordância quanto ao valor penhorado.

4. Assim, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Autorizo o levantamento da importância indisponibilizada nos autos, em 

favor do patrono do credor e procedo a transferência dos valores para a 

conta de depósitos judiciais do Poder Judiciário para vinculação aos autos, 

consoante extrato em anexo.

7. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 204851 Nr: 821-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOPERATIVA LOJ. VEST. CONF. DE 

CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPARANO E FILHO LTDA, CLAUDIO 

SPARANO, CLAUDINEI SPARANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:2573, 

CRISTIANO GAIVA - OAB:6867, ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234/MT, JOSE 

RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5956, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIANA - OAB:5.956, 

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 Vistos.

1. A vista do oficio da 2º Vara do Trabalho desta Comarca que aportou ao 

feito em fl. 140, considerando que os créditos trabalhistas têm caráter 

privilegiado e se sobrepõem a qualquer outro, determino para que a 

senhora Gestora expeça oficio ao 1º Serviço Notorial e Registral desta 

Comarca a fim de que proceda a baixa de todas as restrições que recaem 

sob o bem matricula nº 20.504 referente à estes autos.

2. Após, comunique-se/oficie-se a Justiça do Trabalho acerca da presente 

decisão.

3. Realizadas as providências supra, dê-se vistas à Defensoria Pública 

Estadual, conforme solicitado em fl. 142.

4. Com a devolução dos autos, remetam-se conclusos.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411666 Nr: 17567-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos de Declaração interpostos pela parte 

requerida possuem efeitos infringentes, intime-se a parte autora, ora 

embargada, para querendo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436857 Nr: 5070-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VANDERLEY VOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/O, JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT15.904
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 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do requerido, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

pela parte.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432011 Nr: 2150-09.2016.811.0002

 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: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207560 Nr: 3465-53.2008.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPARANO E FILHO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLOJA - COOPERATIVA LOJ. VEST. 

CONF. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 Vistos.

1. Considerando o teor da justificativa apresentada pelo embargado, 

restituo o prazo de 5 dias para que se manifeste.

2. Após, dê-se vistas á Defensoria Pública Estadual, conforme solicitado 

em fl. 292.

3. Com a devolução dos autos, remetam-se conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289562 Nr: 9116-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387503 Nr: 3675-60.2015.811.0002

 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): JULIO CEZAR TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411688 Nr: 17581-20.2015.811.0002

 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): ADENILSON CAVALINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447270 Nr: 10568-33.2016.811.0002

 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): GENIVAN DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439036 Nr: 6294-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE - ME, 

EVANILDES GONÇALVES SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, recebo a emenda à inicial.

 2. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss).

3. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar 

tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 
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intimando-se o devedor em seguida.

4. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830).

5. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da divida. (CPC, art. 827, caput).

6. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).

7. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915).

8. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828).

9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.

10. Intime-se.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314399 Nr: 10671-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo pugnado pelo exequente.

2. Decorrido o prazo solicitado, venha o exequente no prazo de 5 (cinco) 

dias dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender necessário.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290413 Nr: 10034-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE PELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo pugnado pelo exequente.

2. Decorrido o prazo solicitado, venha o exequente no prazo de 5 (cinco) 

dias dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender necessário.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309717 Nr: 5722-75.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCI MACHADO ALCANTERA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - 

OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos.

.

1. Proceda-se a Sra. Gestora a juntada do extrato da conta vinculada aos 

presentes autos.

2. Na sequência, intimem-se o exequente para manifestar sua 

concordância, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de alvará judicial 

em favor do credor, cujos dados bancários deverão ser informados no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270999 Nr: 12970-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUILCE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À vista do extenso lapso temporal transcorrido da expedição da Carta 

Precatória (fls. 81), sem a devida informação de seu cumprimento, 

determino que venha o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, fazer prova de 

sua distribuição ou prestar as informações que julgar necessárias.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387180 Nr: 3412-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODARTE BENEDITO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 11. Ante o exposto, por inexistir OMISSÃO na decisão, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e, por conseguinte, mantenho 

inalterada a sentença prolatada.12. Ocorrendo o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. Do contrário, em caso de recurso, 

façam-se conclusos.13. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318320 Nr: 14696-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE LIVRO ABERTO LTDA - 

EPP, TANIA SCARRONE DE SOUZA, DOMINGOS SERGIO BARRETO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kristianne rolim leite godoy 

- OAB:15.345

 Vistos.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o 

Termo de Cessão, bem como a relação de créditos cedidos em favor da 

cessionária, no intuito de demonstrar sua titularidade do crédito em relação 

ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Por derradeiro, postergo a análise do pedido da executada para após o 

cumprimento da determinação supra.

4. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428897 Nr: 76-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO ACACIA EIRELI - ME, REGIANE SANTANA SEGOBIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

para citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nele constando as advertências legais.

2. Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.

3. Conste ainda do edital a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).

4. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421823 Nr: 22937-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME, JOSÉ 

ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Por derradeiro, determino o desentranhamento dos documentos de fls. 

116/117 vez que estranho aos autos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308544 Nr: 4509-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA NUNES LUNGUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a cessão de créditos efetivada e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova requerente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

2. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 495181 Nr: 11147-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:266539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA em face de SANTANDER LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL, ambos qualificados na exordial.(...)7. 

Assim, corrijo de ofício o valor da ação para R$ 138.315,24 (cento e trinta 

e oito mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) devendo o 

embargante recolher as custas processuais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 

485, inciso III, ambos do CPC).8. Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO 

ao valor da causa, junto ao registro do feito.9. Após o recolhimento das 

custas remanescentes remetam-se conclusos para as deliberações 

pertinentes. 10. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 518715 Nr: 23756-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS E CONCEIÇÃO IND. E COM. DE ALIMENTOS 

LTDA, HOSSEIN KHALIL, CLODOVILIO DA CONCEIÇÃO, KELLY BALDIN 

BASSO, JULIANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos à Execução em que CAMPOS E 

CONCEIÇÃO IND. COMP. DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS move em 

desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ – 

SICREDI EMPREENDEDORES MT, todos qualificados nos autos.(...).8. 

Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito.9. Ademais, RECEBO os EMBARGOS à execução, sem 

efeito suspensivo, uma vez que a parte embargante não preencheu os 

requisitos necessários para atribuição do referido efeito (§ 1º, art. 919 do 

CPC).10. Ouça o embargado, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do 

CPC).11. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, 

dê-se vista dos autos aos embargantes para se manifestarem, em dez 

(10) dias, sob pena de preclusão.12. Após, conclusos para os fins do 

artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou instrução).13. Às 

providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 248085 Nr: 7710-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E CONCEIÇÃO IND. E COM. DE 

ALIMENTOS LTDA, HOSSEIN KHALIL, CLODOVILIO DA CONCEIÇÃO, 

KELLY BALDIN BASSO, JULIANO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Almeida Vargas 

Nunes - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito 

suspensivo, determino a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 280070 Nr: 23923-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando serem ínfimos os valores bloqueados, DEFIRO o 

postulado retro e procedo ao cancelamento da indisponibilidade financeira, 

conforme extrato anexo.

2. Ademais, determino a expedição de mandado de citação para o 

endereço indicado às fls. 100, conforme requerido.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409323 Nr: 16308-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA, MARIA 

AUXILIADORA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Assim, constatada a insuficiência da penhora de dinheiro, realizada via 

BacenJud, a penhora dos referidos bens não viola a ordem legal do art. 

835, do CPC, razão pela qual, acolho o pedido de PENHORA sobre os bens 

móveis que guarnecem a residência do executado, desde que de elevado 

valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a 

um médio padrão de vida, excepcionando os legalmente protegidos (CPC, 

art. 833), mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 845), devendo, por 

conseguinte, ser o requerido intimado da respectiva PENHORA, na pessoa 

de seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este 

ato constituído DEPOSITÁRIO.5. Na sequência, expeça-se mandado de 

avaliação dos bens penhorados, e, sobre ela, manifestem-se as partes no 

prazo de 05 (cinco) dias.6. Defiro os benefícios do artigo 212, §2ª do 

CPC.7. Expeça-se o necessário.8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409278 Nr: 16285-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T COSTA - ME, CLAUDIO ANTONIO 

TOMAZ COSTA, FLAVIO ANTONIO TOMAZ COSTA, CELIA CRISTINA 

CAMPOS ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente pugnando pelo arresto do imóvel 

matriculado sob nº 71.816 do 1º Serviço Notorial e de Registro de Imóveis 

desta Comarca que seria de titularidade de um dos executados.

2. Pois bem. Sem maiores delongas, verifico que o bem em questão é 

objeto de contrato de financiamento não podendo se sujeitar a arresto ou 

penhora, uma vez que não integra o patrimônio do devedor, mas sim do 

credor fiduciante, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido do exequente.

3. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que pugne pelo que 

entender necessário visando a satisfação do seu crédito.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308634 Nr: 4595-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação dos autos em apenso 

(Cód. 324840), após remetam-se conclusos.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324840 Nr: 21226-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS - EPP, MARIA JOSE DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora desentranhe a peça acostada 

em fls. 131/132 fazendo a juntada nos autos devidos.

2. Posteriormente, certifique-se o eventual decurso de prazo para 

impugnação.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349113 Nr: 15139-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA - ME, 

AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que fora nomeado curador especial ao 

executado citado por edital.

2. Os autos foram remetidos ao Ilustre Defensor Público que apresentou 

defesa, conforme se vê às fls. 53/57.

3. Contudo, em se tratando de Ação de Execução, necessário se faz a 

apresentação dos embargos à execução em ação autônoma, nos termos 

prescritos no art. 914 e seguintes, do CPC.

4. Desta feita, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para 

que adeque o pedido aos moldes consignados.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373910 Nr: 22239-24.2014.811.0002

 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-MT - FOMENTO, MÁRIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE FREITAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro parcialmente o pedido do exequente formulado às fls. 58, vez um 

dos bens indicados possui restrição sob o gravame, havendo a 

possibilidade de não ser de propriedade da executada.

2. Feita tal consignação, determino que se proceda à penhora das 

motocicletas marca Honda, modelo NXR 150 BROS ESD, placa NJT-2397 e 

marca Honda, modelo C100 BIZ ES, placa JZF-6835, se ainda forem de 

propriedade da devedora, mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 
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845), devendo, por conseguinte, ser a executada intimada da respectiva 

PENHORA, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, 

§s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO.

3. Providencie o exequente a averbação da penhora levada a efeito nos 

autos, junto ao órgão competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 

844 do CPC.

4. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, e, 

sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Após, conclusos.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219896 Nr: 160-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA MARIA PEREIRA & CIA LTDA ME, 

NEUSA MARIA PEREIRA, ANDERSON PEDROSO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Expeça-se o mandado de citação a ser cumprido no endereço 

informado em fls. 106/107.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273022 Nr: 15186-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDWIG & HORA LTDA, EDSON LUIS LUDWIG, 

ELVIRA XAVIER HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação do autor em fls. 116/117, verifico que fora 

deferida em outra oportunidade a substituição do polo, motivo pelo qual 

deixo de analisar o pedido retro citado.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5349 Nr: 122-64.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO OSTROWSKI ME, EDMUNDO 

OSTROWSKI, KEIZY CRISTIANY DIAL OSTROWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:MT 5.994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias se manifeste acerca 

da petição de fl. 179/180.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 67957 Nr: 3686-75.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, CREDIFORT 

PARTICIPAÇÕES LTA, WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7.302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcos Antonio de Almeida Ribeiro - 

OAB:5308/MT

 Vistos.

1. Intime-se a devedora (instituição financeira), através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.

2. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, intime-se o autor 

para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e 

requeira o que for necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 515937 Nr: 22205-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAIAZI TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que 

a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição 

do referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 531204 Nr: 5033-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SERAVALLE, MARIA SONIA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que 

a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição 

do referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278114 Nr: 21722-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIAZI TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM 

LTDA LTDA, JOSÉ ISAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Vistos.

1. Postergo a análise do pedido de fl. 108 para após a manifestação do 

exequente nos embargos à execução em apenso Cód. 515937).

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370222 Nr: 19619-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CRISTIANE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, 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, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371093 Nr: 20234-29.2014.811.0002

 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): DROGA ALVES LTDA – ME (DROGAFAR), 

MARCOS PAULO DAMACENO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332218 Nr: 950-35.2014.811.0002

 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: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:16.227-A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311660 Nr: 7739-84.2013.811.0002

 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): JOACI FERREIRA GONÇALVES NETO E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330295 Nr: 26584-67.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG BARCOS E MOTORES LTDA-ME, IVONICE 

BALBINO PEREIRA, IVALDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 84897 Nr: 6927-23.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DUTRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 27811 Nr: 7632-94.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA IND E COM PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 5154-74.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ ANTUNES DE SOUZA, 

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C.N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/ MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98981 Nr: 8453-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SERRA NOVA DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA -ME, ERNANDES PEREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, LUCIO ROBERTO A DOS REIS - OAB:6.710, MARCOS 

ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 222787 Nr: 3048-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACHECO COMÉRCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, JOSÉ OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA 

AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4759/MT, Taryni Marcelly Moreno de Assunção - 

OAB:11.993 MT

 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250658 Nr: 9965-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS-MICROEMPRESÁRIOS E...

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORÁRIA VÁRZEA GRANDE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, Diego de Almeida Vargas Nunes - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267673 Nr: 9890-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304556 Nr: 138-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEIDI URIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247-OAB-MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323812 Nr: 20212-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO HERRERA, CASSIO HERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451994 Nr: 12740-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHÃES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, WILLIAN 

YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação do Capitulo 1, Seção 16, 

item 4 da CNGC, arquivo a Declaração de Imposto de Renda em pasta 

própria. Pasta de nº 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421922 Nr: 22988-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:MT 9.209, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:OAB/MT 5.023, 

RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), Romulo Nogueira de Arruda nos 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001587-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDINEY MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001587-27.2018.8.11.0002; REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CLAUDINEY MARTINS DA CRUZ Vistos. 

1. Apreendido o veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 

14566592), pleiteia a requerida, a purgação da mora, uma vez que 

efetuara o pagamento integral do débito. 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 02/08/2018 e o pagamento da integralidade do débito (R$ 

7.608,44) fora realizado em 07/08/2018, dentro do prazo legal, conforme 

comprovante de ID. 14599120, 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. Após, aguarde-se o prazo para 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, intimando-se o 

autor para manifestar na parte que lhe couber, se necessário for, 

posteriormente, remetendo-se conclusos. 5. Ainda, intime-se o autor para 

que informe a conta a serem transferidos os valores depositados nos 

autos. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003586-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CELESTINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003586-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EDSON 

CELESTINO DE SOUZA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise 

aos autos, verifico que o autor colacionou a notificação extrajudicial, no 

entanto, em consulta ao sitio eletrônico dos Correios, fora verificado que o 

CEP constante na notificação (78.141.000) não pertence ao Bairro 

informado no contrato, deste modo, entendo que não ficou comprovada à 

mora do requerido com relação ao débito. 4. Pois bem, em que pese à 

juntada do instrumento de protesto, verifico que não foram esgotados 

todos os meios para localização do requerido a fim de efetivar sua 

constituição em mora. 5. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA 

POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO 

INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – 

INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017)”. 6. 

Verifico ainda que o autor não colacionou o Contrato social, no intuito de 

demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido. 7. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane as irregularidades, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 8. Intime-se. Cumpra-se. 9. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003015-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003015-44.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 

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. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. 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. 

6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. 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. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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